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 През изминалата 2014 година основни 

приоритети в дейността на Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе бяха: 

- утвърждаване името на Библиотеката като водещ 

културен институт от регионално и национално 

значение и превръщането ѝ в притегателен център за 

жителите на Русе и региона; 

- насърчаване на четенето със специално внимание 

към деца; 

- разширяване обхвата на предлаганите от 

Библиотеката услуги и ускоряване процесите на 

автоматизация при тяхното предоставяне за 

потребители; 

- създаване на нови партньорства и реализиране 

на съвместни проекти; 

- разширяване тематиката и обхвата на културната 

дейност в Библиотеката; 

- обновяване на материално-техническата база. 
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I. СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

 

  

2014г. 2013г. 

1 Библиотечен фонд 700651 679863 

2 Набавени библиотечни документи 11610 11167 

3 Набавени периодични издания 157 144 

4 Отчислени библиотечни документи 7197 5286 

5 Читатели – общо 6323 6319 

  *  от тях под 14 години 2182 1908 

6 Посещения – общо 96614 91947 

  *  от тях под 14 години 26453 26528 

7 On-line посещения    

  Посещения в сайта 65124 44738 

  Посетители в сайта 43170 26295 

  Посещения във Фейсбук  1092057 104885 

8 Заети библиотечни документи – общо 153878 146663 

  * от читатели под 14 години 31386 31532 

11 
Справочно-библиографски и 

информационни дейности  
929 1001 

  

* писмени справки, в т.ч. библиографски 

консултации 124 112 

  * устни справки 805 889 

12 Междубиблиотечно заемане 420 463 
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13 Методическа дейност:   

  * семинари и обучения  89 116 

  * посетени библиотеки 81 140 

  * консултации и справки за библиотекари  448 376 

14 Културно-масови инициативи  297 341 

15 Посетители на масови инициативи  15419 9 277 

16 Разработени проекти 17 24 

17 Книгоосигуреност на жител 4,29 4,97 

18 Книгоосигуреност на читател 110,8 107,59 

19 Обръщаемост 0,22 0,21 

20 Читаемост  24,34 23,21 

21 Посещаемост 15,28 14,45 

22 Обхватност 3,88 4,63 

23 Население на Русе 163080 149642 
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II. БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ  

 

1. Фондове и каталози 

1.1. Комплектуване и обработка на библиотечни фондове 

През 2014 година фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 

Русе се увеличиха с 11610 броя библиотечни документи или с около 500 повече от 

предходната година. Те се разпределят както следва: получени по депозит – 5890 

броя; набавени чрез покупка – 2661 броя и чрез дарения от граждани и институции 

– 3059 броя.  
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Диаграма 1 
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Равномерното финансиране за комплектуване доведе до трикратно 

нарастване дела на закупените библиотечни документи спрямо предходната 

година и повиши книгоосигуреността и удовлетвореността на читателите. Целта 

е през 2015 година да се увеличи делът на електронните библиотечни 

документи във фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. 
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По-високи са показателите за 2014 година и при новопостъпилата дарена 

литература. Изработен е механизъм за предварителен подбор и разпределяне на 

постъпващите дарения, който позволява да се попълват липсващи във фонда 

заглавия и същевременно се предотврати увеличаване на пасивните фондове. 

Диаграма 3 
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Продължи процесът по цялостното разкриване на фонда на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов” – Русе в електронния каталог. Успоредно с 

обработването на новопостъпилите библиотечни заглавия се извършва и 

ретроспективното въвеждане на съхраняваните в Библиотеката документи. 

  

2014г. 2013г. 

1  Въведени нови записи 10359 9082 

2  Прехвърлени записи от Ретро 5249 8363 

Таблица 1 

 

1.2. Периодика 

През 2014 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

получава по абонамент и дарение 157 броя заглавия – 50 вестника и 107 

списания. През 2013г. заглавията, получавани по абонамент и дарения, са 144. 

През 2014 година са подвързани и инвентирани 1827 тома периодични издания, 

а през 2013 година те са 2978 броя.  

 

1.3. Инвентаризации и отчисления 

През 2014 година е извършена пълна инвентаризация на фондове 

Периодика, Старопечатен, Справочни издания, част от Депозитен фонд и отдели 

0, 1 и 2 на Заемна служба. Общият брой проверени библиотечни документи е 

46493, което е 7.00 % от целия фонд на Библиотеката.  

Отчислените библиотечни материали за 2014 година са 7197 броя, през 

2013 година те са 5286 броя. 
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2. Обслужване на читатели 

 

2.1. Читатели на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе  

През 2014 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе отчете 

повишаване броя на читателите и посещенията в сравнение с предходните 

години. Анализът на потребителските категории и възрастови групи читатели 

сочи, че освен пряката връзка с качеството на комплектуването, приоритетно 

трябва да се търсят иновативни подходи за привличане на читатели от всички 

работещи в библиотеката, не само от обслужващите сектори. С тази цел през 

октомври 2014 година стартира кампания за популяризиране възможностите и 

ресурсите на Библиотеката сред русенските основни и средни училища. Бяха 

осъществени 11 срещи пред 845 ученици и преподаватели.  

Читатели на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе  

 

Диаграма 4 
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Утвърдиха се и редица добри практики, предимно в Детския отдел на 

Библиотеката. Секторът за работа с деца се превърна в предпочитано и 

притегателно място,  увеличението на читателите там вече е видимо – с 15 %, в 

сравнение с миналата година.  За съжаление, се губи приемствеността, в резултат 

на което намалява броят на регистрираните читатели над 14-годишна възраст. 

 2.2. Посещения и раздадени библиотечни документи 

 През 2014 година Библиотеката отчете нарастване броя на посещенията и 

на заетите библиотечни документи, което може да бъде видяно на следващите 

две диаграми:  

Посещения в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

 

Диаграма 5 
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Увеличението през 2014 г. на заетите материали с почти 7000 броя, в 

сравнение с предходната година, е в резултат както на нарастване дела на 

средствата за финансиране при комплектуване на библиотечни документи, така 

и благодарение на „удължения“ живот на книгите с помощта на книговезки 

услуги, които Регионална библиотека „Любен Каравелов“ въведе като постоянна 

дейност в работата си. 

Заети библиотечни документи 

 
 

Диаграма 6 
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 2.3. Онлайн достъп до информация и услуги 

И през 2014 година се запази тенденцията за увеличаване броя на 

посещенията и посетителите в сайта на Библиотеката. В резултат на проведена 

анкета сред потребителите беше отчетена необходимостта от обновяване на 

сайта и предоставянето на съвременна среда за достъп до информация в реално 

време, в това число и възможност за заплащане на услуги онлайн. Доказателство 

за това е интересът към презентациите на Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ – Русе, публикувани в Slide Share. Все още не са използвани 

достатъчно възможностите на You Tube канала на Библиотеката и посещенията 

в него през предходната година са само 1086. 

Посещения и посетители в сайта на  
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

 

 

Диаграма 7 
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Библиотеката поддържа два фейсбук профила – един на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ – Русе  и един на Детския отдел. Умелото 

използване на страницата, особено от Детския отдел, доведе до привличане на 

нови приятели и разгласа сред колеги от цялата страна на събитията, 

организирани при нас. Освен като успешно средство за комуникация Фейсбук се 

наложи и като незаменим маркетингов инструмент. Но въпреки почти 

десетократното увеличение на посещенията, все още не са използвани в пълна 

степен възможностите му като една от най-популярните у нас социални медии. 

 

 

 

Диаграма 8 
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Регионална библиотека „Любен Каравелов“ разполага с 93 компютъра, 31 

от които са места със свободен достъп за потребители. Ползването на Интернет в 

Библиотеката е безплатно. За потребителите са осигурени таблети, четци на 

електронни книги и WiFi . 

Целта пред екипа на Библиотеката е да се премине към пълно електронно 

раздаване на библиотечни документи и поддържане на електронно досие на 

читателите.  

  

 3. Справочно-библиографска дейност и междубиблиотечно заемане 

Изработените Писмени тематични библиографски справки през 2014 

година са 97 броя.  Предназначени са за дипломни работи, дисертации, научни 

изследвания и публикации. Увеличава се интересът към извършване на 

информационни търсения и библиографски консултации. От устните справки 

най-много са тематичните, предназначени за учащи.  

Генерирани са 40 електронни информационни бюлетина: „Нови книги“, 

„Нови статии“, „Нови некнижни носители“, „Краезнание“ и „Здраве“.  

 

  

2014г. 2013г. 

1  Писмени справки 124 112 

 

* от тях  библиографски консултации 27 10 

2  Устни справки 805 733 

3. Междубиблиотечно заемане 420 463 

 

Таблица 2 
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4. Местна история 

 По силата на чл. 27, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки в България 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе поддържа архив на 

краеведския печат и литература и координира събирането, съхраняването, 

организирането и разпространението на краеведска информация и 

библиографията по краезнание. Притежаваните от Библиотеката материали са 

уникални и тяхното обработване, дигитализиране и предоставянето на достъп 

до тях е от особена важност за Библиотеката, затова и една от целите през 2015 

година е ретроспективно разкриване на фонда. През 2014 година фондът на 

сектора се увеличи със 128 нови библиотечни документи. 

 Издаден е мултимедиен библиографски указател  „125 години Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ – Русе“ и са публикувани онлайн резултатите от 

конкурса „Хубава си, моя горо, през XXI век“. Дейността на сектора се разшири, 

изградиха се нови партньорства с представители на неправителствения сектор и 

публични организации. 

 

Диаграма 9 
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 5. Обучения и квалификация 

 От създаването си през 2011 година до момента Обучителният център 

промени коренно облика си и от място за провеждане на обучения по Програма 

„Глоб@лни библиотеки“ се утвърди като център за повишаване на грамотността 

в различни сфери за всички жители на общността. След приключването на 

Програмата добрата инерция не беше изгубена и макар че броят на обученията 

за библиотечни специалисти намаля, нарасна делът на обучения за граждани. 

 В работата на Обучителния център се включиха много доброволци, които 

освен с труда си подпомогнаха развитието му и чрез предложения за 

организиране на нови, неразработвани до момента обучения.  

 

 

Диаграма 10 
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 През 2014 година са осъществени дванайсет обучения по начална 

компютърна грамотност и едно по основна финансова грамотност за граждани. 

По проект „Забавна финансова грамотност“, финансиран от програма EIFL-PLIP, в 

Обучителния център се проведоха тринайсет обучения за деца и младежи и три 

обучения за обучители. По Регионална дейност се проведоха осем обучения за 

библиотекари от област Русе. Центърът е база за провеждане на обучения  по 

програма „Аз мога повече“ на Агенцията по заетостта, към Центъра за 

продължаващо образование на библиотекари към Българската библиотечно-

информационна асоциация и на Младежки глас – клон Русе по web дизайн.  

 

6. Методическа дейност  

 През 2014 година бяха посетени 81 библиотеки от област Русе. В резултат 

на посещенията бяха отчетени пропуски при воденето на библиотечна 

документация и установена необходимост от провеждане на  обучения за работа 

с библиотечните документи и библиотечна статистика. Бяха проведени десет 

обучения за библиотекари от селищната система, като две от тях бяха изнесени в 

общините Иваново и Две могили. Ефективността на проведените в общинските 

библиотеки обучения ни насочи те да бъдат продължени и през 2015 година. 

 Организирана беше регионална тематична среща  „Четене и библиотеки в 

е-среда“, в която се включиха библиотечни специалисти от цялата област.  

  2014г. 2013г. 

1 Семинари, практикуми и обучения за 

библиотекари 

15 31 

2 Посетени библиотеки 81 140 

3 Консултации на библиотекари 448 376 

Таблица 3 
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III. СЪБИТИЯ  

 Във връзка с отбелязване 125-годишния юбилей на Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе беше организирана Научна конференция с 

международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, 

политик“. Конференцията се проведе под патронажа на Министерството на 

културата и с подкрепата на Община Русе и Фондация „Васил Левски“. Бяха 

представени 30 доклада от научни работници и изследователи от Руската, 

Молдовската и Българската Академии на науките, университетите в София, 

Пловдив, Русе и Велико Търново, специалисти в областта на архивите, музейното 

дело и библиотечните науки. Докладите бяха публикувани в  том 15 на 

годишника „Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития.“ на 

Общобългарски комитет „Васил Левски“ и фондация „Васил Левски“. В изданието 

са включени доклади на 27 автори, сред които са имената на проф. д.и.н. Иван 

Стоянов, проф. д.и.н. Владимир Косик, проф. д.и.н. Николай Червенков,                        

проф. Лъчезар Георгиев, доц. д-р Руси Русев, доц. Живодар Душков, доц. д-р 

Живка Радева, гл. ас. Никола Бенин, д-р Иво Братанов, д-р Красимира 

Александрова и др.  
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Научна конференция, 2014 г., Русе 

 

Научна конференция, 2014 г., Русе 
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Съпътстващо събитие, с което Библиотеката отбеляза годишнините, беше 

организираният конкурс за есе и мултимедия на тема „Хубава си, моя горо, 

през ХХI век“. В състезанието се включиха петдесет и един участници – трийсет 

и един в категория „Есе“ и двайсет в „Мултимедия“. След приключването на 

конкурса всички участващи творби са публикувани на сайта на Библиотеката. 

 Библиотеката беше домакин и на Регионална тематична среща „Четене и 

библиотеки в е-среда“, на която бяха представени тенденциите за прилагането 

на е-средата в сферата на образованието, културата и търговията, както и ролята 

и мястото на библиотеките във всяка една от тях.   

 

 

Регионална тематична среща  

 

  

 

http://www.libruse.bg/sites/default/files/DOC/Hubava-eseta.pdf
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 В началото на 2014, след повече от 20 години, отново отвори врати за 

посетители емблематичната зала „Изкуство“ на Русенската библиотека. 

Първите гости в нея бяха участниците в конкурса „Европа през моите очи“, 

организиран от евродепутат Мария Габриел.  

 Регионална библиотека Русе беше домакин на симпозиум „Без граници – в 

подкрепа на младежката заетост“, организиран от Сдружение „Българо-

румънски трансграничен институт по медиация“ и Дирекция „Регионална 

служба по заетостта“ – гр. Русе към Агенцията по заетостта и на Научно-

практическата конференция „Комиксът в детската градина“ със  

съорганизатори целодневните детски градини „Пролет“, „Слънце“ и „Детелина“. 

В съвместната инициатива педагози, библиотечни специалисти и художници 

дискутираха по въпроси, свързани с проблемите на предучилищното възпитание 

и образование и възможностите на комикса да заинтригува и увлече 

подрастващите. Съвместно със сдружение „Артцентрик“ беше проведена и 

кръгла маса на тема „Словото на любовта срещу езика на омразата“, където 

ученици и преподаватели от няколко русенски гимназии споделиха своите 

наблюдения върху езиковите формули, с които общуваме в ежедневието. 

Специален гост на събитието беше г-жа Цонка Букурова – един от 

организаторите на провелия се през 1987 година в Русе екологичен граждански 

протест. В Библиотеката се проведе и среща-дискусия, посветена на 

проблемите на младежката безработица, където бяха представени два от 

проектите на Регионалната библиотека – „ЗНАМ – знания и нови възможности за 

работа“ и „Забавна финансова грамотност“, финансирани от EIFL-PLIP. 

 Традиционно силни и запомнящи се са участията на Регионалната 

библиотека – Русе в инициативи за насърчаване на четенето и креативността. 

Стартът на Националния маратон на четенето бе даден в Русе с провеждането за 

втора поредна година на Приказна нощ в Библиотеката, която през 2014 

година беше под наслов „Индианско приключение“. Русенската културна 

институция стана първата организация у нас, която се включи в популярната в 

цял свят „Нощ на Андерсен“. Екип от студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и 

студио „Орфей“ създадоха 30-минутен документален филм за детската нощ. 

Идеята беше реализирана с помощта на Българското индианско общество 

„Орловият кръг“, с участието на ученици и студенти-доброволци и с финансовата 

подкрепа на много русенски фирми.   
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Индианско приключение в Библиотеката  
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За втора поредна година Регионална библиотека – Русе се присъедини към 

инициативата на Чешки център София и Европейски съюз – национални 

културни институти в България – „Нощ на литературата“. В рамките на 

събитието публични личности четоха откъси от произведения на съвременната 

европейска литература. За първи път в рамките на Нощта Русенската библиотека 

организира четене за деца, по време на което бяха представени победителите в 

Националната награда за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“ 2014. 

  Едно от най-запомнящите се събития през 2014 година беше „Нощ в 

библиотеката“, с която екипът се включи в традиционната „Нощ на музеите и 

галериите“. Четиринайсет инициативи, сред които изложба на ръководител 

Бюро „ЦЕРН“ д-р Бойко Вачев, „Среща с автограф“,  с писателя и преводач Румен 

Стоянов, фотоизложба „Пожелай ме“ на Владислава Ваташка, „20 години 

издателство „ПРИМАКС“ – Русе“, колекции от уникални бразилски книги, 

природно изваяни камъни от поречието на река Русенски Лом, Родопите и 

Предбалкана, бирени чаши и халби и др., привлякоха над 1600 нощни  

посетители в Библиотеката. 

 С поредица от инициативи Библиотеката се включи и в националната 

кампания Маратон на четенето. Националната кампания беше открита от най-

малките читатели, а именно сформираната през 2013 г. Група  „Бебета и книги“. В 

рамките на Маратона бе открита изложбата „Случайна среща с приказка“, 

вдъхновена от реализираната през предходната година кампания „Случайна 

среща с книга“. Инициативите бяха реализирани с помощта на партньори 

доброволци.  

 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе подкрепи и кампанията 

на Министерството на културата „Чети с мен“, която имаше за цел да насърчи 

четенето, както и да акцентира на важната роля на духовността в съвременния 

живот. 

 В края на май в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше открита 

Постоянна експозиция „Музей на комикса“, която съхранява и представя пред 

публика повече от 12000 български и чужди заглавия от колекцията на Стоян 

Стоянов-Комитски. Откриването бе последвано от инициативата „Най-дългият 

комикс“, в която се включи и цялата русенска общественост. 
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Най-дългият комикс 

 

Комикадзе в Русенската библиотека 
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 Продължиха и редовните издания на Клуб „Здраве“. Своите виждания за 

здравето на тялото и на духа разкриха гостуващите лектори, сред които с 

изключителен интерес бяха посрещнати беседите на д-р Георги Хаджиев – 

„Здраве и болест през погледа на хомеопатията”, на ирисолога Емил Елмазов – 

„Първичните природни структури в храните“, на астролога Александър Андреев 

„За какво загатва древната астрология и какво лежи отвъд нея?“, на Фън Шуй 

консултанта и експерт по източна метафизика Цветозар Мръвков, на диетолога 

Филип Хайвазиян и др. 

 

 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е утвърден домакин за 

представяне на съвременни автори и творби. През 2014 година бяха 

организирани над 90 срещи с творци, сред които: проф. д.и.н. Иван Стоянов, проф. 

Иван Байчев, доц. д-р Емил Димитров, доц. д-р Людмил Георгиев, д-р Радка 

Пенчева, Владимир Зарев, Николай Табаков, Румен Стоянов, Борислав Костов, 

Елена Хайтова, Николай Гогов, Йордан Велчев, Елка Няголова, Добрин Паскалев, 

Явор Цанев, Нели Цветкова, Зоя Раднева, Габриела Цанева, Людмила Стоянова, 

Радостина Николова, Цонка Иванова, Таня Иванова, Елена Аврамова, Зоя Раднева 

и др. В Библиотеката бяха представени етноложкото изследване „Тръстеник“ на  

д-р Цонка Иванова, както и проучване на Наньо Нанев за русенския футбол. 

 Библиотеката беше домакин на повече от 50 изложби, като свои творби 

пред русенска публика представиха младата фотографка Владислава Ваташка, 
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художници от клуб „Комикадзе“, деца от ЦДГ „Пролет” – Русе, участниците в 

Международния детско-юношески пленер „Арт пристан Русе“ и Лятната детска 

академия към Фондация „Бистра и Галина”, чиито рисувани стъкла, декупаж и 

квилинг изгряха във витрините на Библиотеката. Гостуваха пътуващите 

изложби „Тринайсет безсмъртни българи” и “Liberatura – друго измерение на 

литературата”.  

 По традиция в края на септември бе подредена изложба с творби на 

участниците в организирания от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 

Русе конкурс за екслибрис. Темата през 2014 година беше „ExLibris – ExAmore“. 

По повод десетгодишния юбилей беше подредена и съпътстваща изложба, 

проследяваща историята на конкурса. 

 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе отбеляза 100-

годишнината от рождението на финландската писателка Туве Янсон с 

представянето пред русенска публика на изложба, посветена на живота и 

творчеството на писателката и с прожекция на филма „Хару – остров на 

уединението“. 

 По повод Деня на руската дипломация беше организирана изложба с 

портрети на руски писатели-дипломати. Съорганизатори на събитието бяха 

Генералното консулство на Русия в Русе и Регионалното движение „Приятели на 

Русия“ в Русе. Отбелязани бяха 60-тата годишнина от построяването на Дунав 

мост и 130-тата годишнина на Пети пехотен дунавски полк. Изложби бяха 

посветени на Васил Казанджиев, Захари Стоянов, Валери Петров, Павел Вежинов 

и др.  

 През 2014 година гости на Регионалната библиотека – Русе бяха 

генералният консул на Руската федерация – Н. Пр. Владимир Климанов, 

посланикът на Република Аржентина в България Н. Пр. Гилермо Азрак, както и 

управляващият Посолството на Република Казахстан и ръководител на 

 дипломатическата мисия  Н. Пр. Темиртай Избастин, г-жа Таня Грен – съветник в 

Посолството на Финландия в България, представителите на Световната банка 

Тони Томпсън и Ивелина Таушанова и др. 
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IV. КОНКУРСИ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ 
 

 

 Проект „Забавна финансова грамотност. Обучения за  деца и младежи“, 

финансиран от международната нестопанска организация  EIFL – Electronic 

information for libraries (Електронна информация за библиотеки) по програма 

PLIP – Public Library Innovation Programme (Програма за иновации в 

библиотеките).   

Идеята на проект „Забавна финансова грамотност“ е в обществената 

библиотека да се създаде модерна, достъпна и иновативна среда за деца и 

младежи за придобиване на основна финансова грамотност и формиране на 

осъзнати бъдещи потребители.  

 Целта на проекта е децата и младежите да придобият основни финансови 

знания и изградят практически умения за използване на мобилни приложения, 

чрез забавни и атрактивни обучения. В хода на реализирането му 150 деца и 

младежи ще придобият навици за отговорно отношение към парите и умения да 

ги харчат разумно, както и увереност при ползването на съвременни технологии 

и услуги от финансовия сектор. 

 

Забавни финанси  
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 Проект „Х Международен конкурс за екслибрис „Еx Libris - Ex Amore“ се 

реализира с финансовата помощ на Програма за подкрепа на проекти в областта 

на изкуството и културата на Община Русе. 

 Целта на проекта е презентиране и популяризиране на възможностите на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе като съвременен и динамично 

развиващ се културен, образователен и информационен център, притежаващ 

уникална колекция от екслибриси, която, като част от българското културно 

наследство, е представена в библиотека – Europeana. 

 В рамките на проекта беше организиран Х-ят Международен конкурс за 

екслибрис на тема „EX LIBRIS – EX AMORE“, в който участваха  творци от различни 

държави, възрасти, школи и направления. Организирана беше изложба с творби 

на участниците в X-я Международен конкурс за екслибрис и издаден цветен 

двуезичен каталог (на български и английски език) с творбите на  участниците в 

конкурса. 

           

Ex Libris - Ex Amore  
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 „Срещи на изкуствата“ – съвместна инициатива на Факултет „Природни 

науки и образование“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ и на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Реализира се в рамките на проект 

„Изследване влиянието на изкуствата върху творческите способности на деца от 

начална училищна степен в естетическа среда“, с ръководител проф. д-р 

Димитрина Цонева от Катедра „Български език, литература и изкуства“. 

 Целта на проекта е да се осъществи симбиотична връзка между трите 

изкуства: литература, изобразително изкуство и музика и на тази основа да се 

използват техните възможности за развитието на творческите способности на 

учениците от начална училищна степен. 

 В творческите ателиета, провеждани в Русенската библиотека, участваха 

ученици на възраст от 7 до 11 години от различни русенски училища. 

Непосредствената работа с децата се водеше от студенти-медиатори, които 

проведоха занятията заедно със своите преподаватели. 

 

Срещи на изкуствата  
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 Програма „Студентски практики“ към Министерство на образованието. 

За целия период на проекта стаж в реална работна среда преминаха над 70 

студенти от РУ „Ангел Кънчев“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

 Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на 

образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически 

опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите 

училища, в съответствие с потребностите на пазара на труда, и подпомагане 

създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за 

подбор на студенти. 

 По време на проекта студенти от три български университета придобиха 

опит в реална работна среда. Трима от тях вече работят в Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе. 

   

Конкурс за есе и мултимедия „Хубава си, моя горо, през XXI век“. 

Конкурсът се организира по повод 180-тата година от рождението и 135 години 

от кончината на патрона на Библиотеката – Любен Каравелов. 

Целта на конкурса е да насърчи участниците да представят своите 

собствени виждания, идеи и визия по въпросите за опазването на българската 

природа. 

 

Конкурс за художествен проект на книгоразделител „Пролетно 

тайнство“, организиран от Библиотеката в район Урсус, Варшава. Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ – Русе беше съорганизатор на конкурса, в който 

участие взеха представители от 15 страни от Европа и Азия. Русенската 

библиотека изпрати творби на 112 участници от Русе, Силистра, Попово и 

Козлодуй.    
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V. ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА  

ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ 

Александра Атанасова 

Александрина Шаханова 

Александър Недков 

Ани Станчева 

Антоанета Пасева 

Атанас Маринов 

Атанас Панчев 

Банко Банков 

Благовеста Касабова 

Бойко Вачев 

Боряна Ивова 

Валентина Стоева 

Валентина Цветкова 

Васил Дойков 

Васил Йовчев 

Васил Къдринов 

Васил Станилов 

Василен Васев 

Велислава Донева 

Вениамин Пеев 

Венцислав Николов 

Веселина Антонова 

Виктор Мутафов 

Виолета Радева 

Виолета Цончева 

Витан Витанов 

Владимир Илиев 

Владимир Попов 

Владимир Уручев 

Габриела Цанева 

Генчо Витанов 

Проф. Георги Янков 

Десислава Кехайова 

Димитър Петров 

Добрил Христов 

Дора Чаушева 

д.ф.н. Пею Богданов 

Елена Аврамова 

Елена Хайтова 

Ема Наумова 

Емил Димитров 

Емил Елмазов 

Енчо Стоянов 

Желязко Стойчев 

Захари Андреев 

Зинаида Хаджимитова 

Иван  Радев 

Иван Байчев 

Иван Вачев 

Иван Ганчев 

Иван Дойнов 

Проф. Иван Стоянов 

Иванка Ангелова 

Иво Жейнов 

Илия Костов 

Йоанна Стефанова 

Йордан Борисов 

Йордан Греков 

Йордан Николов 

Ирена Дочева 

Ирина Александрова 

Искрен Веселинов 

Керчо Георгиев 

Лиляна Филипова 
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Лина Борджиева 

Лозинка Йорданова 

проф. Лъчезар Георгиев 

Любен Димитров 

Людмила Стоянова 

Магдалена Иванова 

Марин Ботунски 

Марин Кадиев 

Мария-Ния Хавиер Морено 

Мартин Дойков 

Мая Андонова 

Мая Горчева 

Милена Симеонова 

Младен Великов 

Младен Трифонов 

Монна Рина 

Надежда Атанасова 

Надежда Петрова 

Надежда Радева 

Надежда Стефанова 

Наньо Нанев 

Невян Киряков 

Недрет Кадиров 

Никола Занков 

Николай Димков 

Николай Нанов 

Николай Фердинандов 

Николина Пенева 

Огнян Николов 

Огнян Узунов 

проф. Павел Саламахин 

Паско Христов 

Петилина Петрова 

Петър Вангелов 

Петър Събев 

Петя Корфонозова 

Пламен Петков 

Радка Радева 

Радослава Василева 

Румен Стоянов 

Румен Ченков 

Румяна Роева 

Свежа Дачева 

Светла Панайотова 

Силвестър и Кристофър 

Събеви 

Снежана Стоянова 

Станислав Пенев 

Стефка Стойчева 

Стойка Теодосиева 

Стоян Куманов 

Страшимир Цанов 

Таня Пенчева 

Татяна Кирякова 

Теодорина Гърдева 

Тончо Карабулков 

Трифон Трифоновски 

Хачик Лебикян 

Христо Минев 

Христо Трендафилов 

Христо Трендафилов 

Цветан Банев 

Цветан Илиев 

Цветан Илиев 

Юрий Манойлов 
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КОЛЕКТИВНИ ДАРИТЕЛИ 

Алабул ЕООД 

Ахат ЕООД 

Българска федерация по борба 

Държавна агенция „Архиви“ 

ВН Кафе Библиотека 

Издателски център „Зелена вълна“ 

Издателство „Хелипол“ 

Институт Отворено общество – София 

Комунитас 

Лени Ан ЕООД 

Народно читалище „Добри Войников – 1856“ 

Парламентарна библиотека 

Посолство на Република Казахстан 

„Свободна зона – Русе“ ЕАД 

Фондация „Човещина“ 

Център за изследвания и политика за жените 

Fibank 

Globul 
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ПАРТНЬОРИ 

 Реализирането на всички наши идеи не би било възможно без подкрепата 

на нашите партньори: Област Русе, Община Русе, Дирекция „Регионална служба 

по заетостта“, Център за професионално обучение към Регионален център за 

професионална квалификация, Общество Бялото братство, Фондация „Бистра и 

Галина“, УниКредит Булбанк, ВН Кафе-Библиотека, Клуб на дейците на 

културата, РУ „Ангел Кънчев“, Национално движение „Русофили“, Регионален 

клуб „Традиция“ – Русе, Военен клуб – Русе, Русенско филхармонично общество 

„Добрин Петков“, Държавен архив – Русе, Фондация „Васил Левски”, 

Общобългарски комитет „Васил Левски“, Русенска художествена галерия, 

Издателство и книжарница „Хермес“, книжарница „Хеликон“, Издателство 

„Жанет-45“, СНЦ „Младежки глас“ – Русе, Чешки център – София, Гьоте институт, 

Австрийско посолство в София, Регионален исторически музей – Русе, Ротари 

клуб Русе, Зонта клуб Русе, Посолство на Финландия, Генерално консулство на 

Русия в Русе, Движение „Русофили“, Международно дружество „Елиас Канети“, 

Шахматен клуб „Дунав 1931“ – Русе, Регионално движение „Приятели на Русия“, 

Руски клуб-ресторант „Екатеринодар“, Академичен клуб „Русофили“ при РУ 

„Ангел Кънчев“, Асоциация „Фън Шуй Център“, Българско индианско общество 

„Орловият кръг“, Женска либерална мрежа, МГ „Баба Тонка“ – Русе, СОУ „Христо 

Ботев“ – Русе, ОУ „Отец Паисий“ – Русе, СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, 

ОУ „Иван Вазов“, Дружество на Свободните писатели в Русе, Дружество на 

писателите в Русе, РИК „ПАРНАС“, Клуб по комикси „Комикадзе“ – Велико 

Търново, ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Детелина“, Общество „Път на младостта“ и др. 
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VI. КАКВО ОЩЕ... 
 

 

Екипът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе спечели 

наградата за „Най-добре маскирано семейство“  в традиционния за града ни 

карнавал. 

 

Най-добре маскирано семейство 

 

 

Най-добре маскирано семейство 
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