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Скъпи приятели,  

Изключително сме горди да Ви представим Отчет за 

дейността на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – 

Русе за 2015 година, която беше изпълнена с 

предизвикателства, но и с много успехи.  

Щастливи сме да споделим, че именно Вие, нашите 

потребители – читатели, участници в събития, партньори и 

съдружници – утвърдихте институцията като едно от 

средоточията на духовността и място за удовлетворяване на 

комуникативно-естетическите потребности на русенци и на 

гостите на нашия град. 

Благодарим на всички наши дарители и поддръжници, с 

чиято подкрепа и помощ създаваме съвместно нови услуги и 

подпомагаме подобряване качеството на живот на жителите 

на Русе. 

Очакваме Ви при нас, в Библиотеката, за да споделяте 

своите идеи, за да си сътрудничим и експериментираме, за да 

създадем заедно Библиотеката на бъдещето и направим 

живота по-добър. 

С пожелание за нови срещи и успехи  

Теодора Евтимова 

Директор 
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 I. БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

1. ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ 

1.1. Комплектуване и обработка на библиотечни фондове 

През 2015 година фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се 

увеличиха с 13 102 броя библиотечни документи, което е с около 1500 повече от 

предходната година.  

 

Диаграма 1 
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По начин на постъпление новополучените библиотечни документи са разпределени 

както следва: получени по депозит – 8733 броя; набавени чрез покупка – 2036 броя и 

постъпили дарения от граждани и институции – 2333 броя.  

 

Диаграма 2 

 

1.2. Периодични издания  

Заглавията на периодичните издания, които през 2015 година Русенската библиотека 

получава по абонамент и дарение, са 184 броя – 55 вестника и 129 списания. За сравнение – 

през 2014 година те са 157 – 50 вестника и 107 списания.  

През 2015 година са инвентирани 2238 тома периодични издания, като през 2014 

година техният брой е 1827.  
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2. Обслужване на читатели 

 

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

През 2015 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе отчете 

повишаване броя на читателите и посещенията в сравнение с предходните години. За 

отчетния период читателите са 8083, или – с 1760 повече от 2014 година. Утвърди се 

практиката служители на Библиотеката да посещават организации от публичния, частния и 

неправителствения сектори, като популяризират на място пред своите потенциални 

потребители възможностите и услугите, които институцията предоставя.  

 

Диаграма 3 
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 Увеличаване броя на читателите е отчетено както сред децата, така и сред читателите 

над 14-годишна възраст.  

 

Диаграма 4 

Всички новорегистрирани читатели до 14-годишна възраст получават подарък от 

Библиотеката – книга за живота и делото на Апостола на Свободата Васил Левски. Изданията 

се закупуват с помощта на дарители. 
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Реорганизацията на фондовете в Заемна за възрастни и обновеното обзавеждане 

привлякоха много нови потребители и я превърнаха в сърце за всички жители и гости на 

града. 

 
Библиотеката – желано място от всички 

 

2.2. Посещения и заети библиотечни документи 

 През 2015 година е отчетено увеличаване на посещенията и на заетите библиотечни 

документи, което може да бъде видяно на следващите две диаграми:  

 

Диаграма 5 
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С над 16000 повече са посещенията на читатели над 14-годишна възраст. 

Увеличението на потребителите на библиотечни услуги до 14 години са се увеличили с 

10000. 

 

Диаграма 6 

 

 

Библиотеката – желано място от всички 

2015 година 2014 година 

86418 

70161 

36453 

26453 

Посещения, разпределени по възраст на потребителите 
в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе 

над 14 години до 14 години 



Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе 
Годишен отчет 2015 

 

9 
 

2.3. Онлайн достъп до информация и услуги 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ разполага с 98 компютъра, 35 от които са 

места на свободен достъп за потребители. Ползването на интернет е безплатно, като за 

целта във всички зони има достъп до високоскоростен кабелен интернет и WiFi. За 

потребителите са осигурени за ползване таблети и четци на електронни книги. 

Запази се тенденцията към нарастване търсенето на онлайн достъп до информация. 

Резултатите сочат повишаване на посещенията и посетителите в сайта, фейсбук, You Tube и 

Slide Share профилите на Библиотеката. 

 

Диаграма 7 
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          Диаграма 8 
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3. Заети библиотечни документи 

 През 2015 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе продължи 

работата си по автоматизиране на библиотечните дейности. Въведено е пълно електронно 

раздаване на документи от фондове, което подобри обслужването на потребителите, повиши 

броя на заетите библиотечни документи и обращаемостта на фонда. 

 

Диаграма 9 
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 4. Местна история, справочно-библиографска дейност и междубиблиотечно 

заемане 

Разшири се обхватът в дейността на сектор „Местна история“. Изградиха се нови 

партньорства с представители на неправителствения сектор и публични организации.  

Със съхраняваните в сектора уникални краеведски документи Библиотеката се 

включва в редица събития от регионален и национален мащаб и се утвърди като прозорец 

към миналото и гид в бъдещето на Русе. Притежаваните екземпляри са обект на научни 

изследвания и разработки.  

 

Изложба „110 години от рождението на Змей Горянин“ 

 

Изработените писмени тематични библиографски справки, информационни 

търсения и библиографски консултации за 2015 година са 97 броя. Предназначени са за 

дипломни работи, дисертации, научни изследвания и публикации. Генерирани са 43 

информационни бюлетина за новопостъпващите издания през годината. Заявените и 

изпратени документи по междубиблиотечно заемане са 482, като 126 от тях са електронни. 



Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе 
Годишен отчет 2015 

 

13 
 

 5. Обучения и квалификация 

Създаден по Програма Глоб@лни библиотеки – България през 2011 година, 

Обучителният център към Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе има ключова 

роля в утвърждаването на Библиотеката като място за учене през целия живот и център за 

изграждане общество на знанието. През 2015 година са проведени обучения по: начална 

компютърна грамотност, финансово консултиране и застраховане, за попълване на данъчни 

декларации, по основи на държавата и правото, разработване на проектни предложения, 

информационни търсения в бази данни, метачетене и др. В центъра се проведоха обучения 

по програма „Аз мога повече“ на Агенцията по заетостта за придобиване на професионална 

квалификация по професия „Библиотекар“. 

 

 

Диаграма 10 
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В Библиотеката се проведе и обучение на тема „Развитие капацитета на 

обществените библиотеки за разработване и управление на проекти“. Обучителната 

програма се организира от Фондация „Глобални библиотеки – България“, като целта на 

обучението е да бъде развит капацитетът на служителите от обществените библиотеки за 

осъществяване на проектни дейности, чрез които да бъде подпомогнат процесът на 

модернизиране и преструктуриране на предоставянето на услуги на потребителите.  В 

обучението се включиха 25 библиотекари и читалищни дейци от областите Русе, Велико 

Търново, Габрово, Силистра и Разград. В рамките на съпътстващата културна програма, 

участниците в обучението посетиха Международния фестивал на пясъчните скулптури на 

кея в Русе и експозициите на Екомузея. 

 

 

Обучение „Развитие капацитета на обществените библиотеки  
за разработване и управление на проекти“ 
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За децата бяха организирани ателиета по визуално програмиране, работилници за 

комикси, хранене и етикет и др. По проект „Забавна финансова грамотност“, финансиран от 

програма EIFL-PLIP, са проведени шестнайсет обучения по начална финансова грамотност за 

деца и младежи. В рамките на проекта са извършени и изнесени обучения в библиотеки от 

областта.  

 

Забавна финансова грамотност в Библиотеката 

 

 
Приборите за хранене - знаем ли как да ползваме 
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7. Методическа дейност  

 През 2015 година са посетени 9 библиотеки от област Русе. Текущо се оказва 

методическа помощ и консултации на библиотечните специалисти. За работещите в сектора 

от областта са проведени обучения по първична библиотечна документация, библиотечна 

статистика, маркетингови и PR техники и стратегии, творчески задачи и методи в работата с 

деца, в които се включиха над 130 участници.     

 

   

Обучения на библиотечни специалисти от Област Русе  

 

По проект „Равни възможности на хората с увреждания за успешна трудова 

реализация и удовлетвореност от положения труд“, финансиран от Агенцията за хората с 

увреждания към Министерство на труда и социалната политика, част от персонала на 

Библиотеката беше обучен за работа с LIMB – платформа за архивиране и споделяне на 

дигитални изображения.  

В помощ на библиотекарите беше разработено Методическо помагало, съдържащо 

методически насоки за работа с първична библиотечна документация, библиотечна 

статистика и  иновативни практики за работа с деца. 

През 2015 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе издаде сборника 

„Змей Горяни – непознатият“, включващ материали от проведената през същата година 

едноименна Научна конференция. Отпечатани са и два двуезични цветни каталога с творби 

на участниците в ХІ Международен конкурс за екслибрис „Еx Libris - Ex Hereditate“ и I 

Международен конкурс по комикс и блицанимация „Средновековна България – мост на 

етноси и култури“. 
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II. НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ФОРУМИ И СБИТИЯ 

1. НАУЧНИ ФОРУМИ 

1.1. Национална научна конференция „Змей Горянин – непознатият“, посветена 

на 110-годишнината от рождението на русенския писател-дисидент Светлозар Димитров 

Акендиев. 

 В рамките на форума са представени двадесет и четири доклада от преподаватели, 

научни работници и специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Институт за литература при БАН, Къща-музей 

„Емилиян Станев“ – Велико Търново, Държавен архив – Русе, Съюз на учените – Русе, 

Дружество на писателите – Русе, Дружество „Будители“ – Монтана, Русенско общество за 

културно и историческо наследство „Змей Горянин“, Сдружение „Ретро арт“, Драматичен 

театър „Сава Огнянов“ – Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе, СОУ „Христо 

Ботев“ – Русе, Регионална народна библиотека „Петко Рачов Славейков“ – Велико Търново и 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.  

 

Откриване на Националната научна конференция „Змей Горянин – непознатият“ 
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Национална научна конференция „Змей Горянин – непознатият“ 

 
 

 Докладите и научните съобщения са публикувани в едноименен сборник, който беше 

представен пред русенската публика. 

 
Представяне на сборника „Змей Горянин – непознатият“  пред русенци 
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1.2. Регионална кръгла маса „Библиотеката – привлекателен център за учене 
през целия живот“. 

 Срещата се проведе в рамките на Десетата национална библиотечна седмица. Във 

форума взеха участие представители на изпълнителната власт, неправителствения и 

частния сектор, библиотечни и педагогически специалисти, граждани, ученици. Гостите и 

участниците бяха поздравени от посланиците на Русенската библиотека – евродепутата 

Мария Габриел и талантливите възпитаници на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Дивна 

Станчева и Николай Димитров. 

   

Поздравления към участниците от заместник-областния управител Станимир 

Станчев и заместник-кмета инж. Иван Григоров 

 
 Регионална кръгла маса   

„Библиотеката – привлекателен център за учене през целия живот“ 
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1.3.  Кръгла маса на тема „110 години от рождението на народния учител Апостол 
Арнаудов“.  

През 2015 г., съвместно с Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, 

Библиотеката участва в организирането и провеждането на кръгла маса, посветена на 

личността и делото на Апостол Арнаудов – първия директор на Професионалната гимназия 

по електротехника и електроника в Русе и радетел на професионалното образование. 

 

 
Участници и гости на кръглата маса  

  

 
Изложба за Апостол Арнаудов с документи от фондовете на  

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 
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1.4.  Девети Арнаудови четения 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е съорганизатор на традиционните 

Арнаудови четения. В основата на форума е идеята за утвърждаване на Русе, родното място 

на акад. Михаил Арнаудов, като хуманитаристичен център на научни работници и 

изследователи, като четенията затвърдят приемствеността и се превърнат в мост между 

поколенията.  

Деветите Арнаудови четения бяха посветени на 70-годишнината от създаването на 

Русенския университет. Повече от 90 учени от 20 университета и научно-изследователски 

центъра от България, Русия, Израел, Сърбия и Украйна представиха свои изследвания и 

научни разработки в тазгодишното издание на форума. 

В рамките на събитието гостите посетиха кабинета и разгледаха личната библиотека 

на акад. Михаил Арнаудов, които се намират в Регионалната библиотека – Русе. 

 

 

Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов 
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1.5. Участия в научни форуми  

 

През 2015 година представители на Библиотеката участваха в над 30 научни форума – 

семинари, конференции и кръгли маси. Специалисти от Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ – Русе взеха участие в Международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен 

– отвъд границите и времето“, която беше посветена на 210-годишнината от рождението 

на датския писател. Конференцията се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“, а нейни 

организатори бяха Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан 

Андерсен“, специалност „Скандинавистика“ към Факултета по класически и нови филологии, 

и Културният център на СУ, съвместно с Института „Ханс Кристиан Андерсен“ в Дания и 

посолството на Кралство Дания в София. 

В рамките на XXV Национална конференция на ББИА  „Визия за бъдещето на 

библиотеките в България“ Теодора Стоянова, ръководител направление „Работа с 

читателите“, представи своя доклад „Библиотеките и ученето през целия живот. Опит за 

исторически преглед“.  

Наши представители участваха в Конференция, посветена на 60-годишнината на 

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, Юбилейна кръгла маса с международно 

участие  „От 1870 през вековете до днес“  по повод 145 години библиотечно дело във Видин, 

Регионална конференция, организирана от Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – 

Търговище, Научна конференция „Змей Горянин – непознатият“, Future library Unconference 

2015, Регионална кръгла маса „Библиотеката – привлекателен център за учене през целия 

живот“, Есенен семинар и Пролетна работна среща, организирани от  фирма PC-TM ООД и др. 

     
Регионална кръгла маса  

„Библиотеката – привлекателен център за учене през целия живот“ 
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2. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ  

През 2015 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе продължи 

добрата практика да беше инициатор и домакин на множество събития.  В партньорство с 

организации от публичния, частния и неправителствения сектори екипът на институцията 

работи за утвърждаването на Библиотеката като привлекателно и желано място за всеки 

член на общността. Организираните 266  инициативи са  посетени от 18966 зрители и гости. 

За първи път Русе се включи в детския празник „Стара хартия за нова книга“, 

организирано от „ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“. Националната кампания 

се провежда за трета поредна година и цели да покаже на децата как да пазят природата и 

защо е важно отпадъците да се събират разделно, както и да стимулира интереса им към 

книгите и четенето. Акцията в Русе се реализира по покана и с подкрепата на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ и Община Русе и в партньорство с издателствата „Ентусиаст“ 

и „Книгомания“, кампанията „Забавното лятно четене“ и „Културен център BH“ – Социалният 

проект на „Еконт“. Официални медийни партньори са БНТ, dnes.bg, az-deteto.bg, 

ploshtadslaveikov.com.  

 

              

       „Стара хартия за нова книга“ – за първи път в Русе 
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Общоградският празник събра на площад „Свобода“ над 3000 участници. Музика, танци и 

игри с интересни предизвикателства и много награди ангажираха вниманието на 

участниците през целия ден. 

Кампанията отчете 7 тона предадена хартия и 1500 раздадени книги. Благодарение на 

предадената хартия децата от Русе спасиха от изсичане 90 дървета.  

 

 

„Стара хартия за нова книга“ 



Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе 
Годишен отчет 2015 

 

25 
 

Традиционно силни и запомнящи се са участията на Регионалната библиотека „Любен 

Каравелов“ – Русе в инициативи за насърчаване на четенето и креативността. С поредица от 

инициативи Библиотеката се включи в националната кампания Маратон на четенето и 

фокусира общественото внимание върху ролята и мястото на библиотеките и книгите за 

повишаване на грамотността. Кампанията се реализира в сътрудничество с Факултета по 

„Природни науки и образование“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Сдружение 

„Културни пространства“.   

По време на Маратона организаторите посетиха Център за психично здраве – Русе, 

Защитено жилище, Педагогически факултет на Русенския университет, Основно училище 

„Братя Миладинови“ – Русе и др. В рамките на Маратона Библиотеката, съвместно с 

Федерацията на Българската общност в Румъния и издателство „Захари Стоянов“, 

предостави материали за подпомагане изучаването на майчиния език в българското 

училище „Христо Ботев“ в Букурещ  

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе подкрепи и инициативата на 

Президента на Република България Росен Плевнелиев – „Чети с мен“, която има за цел да 

поощри четенето и да акцентира върху важната роля на духовността в съвременния живот. 

Неповторимата атмосфера край Дунав привлече десетки жители на града. Събитието в Русе 

се организира с подкрепата на Община Русе, Област Русе, РУ „Ангел Кънчев“, Културен 

център ВН, ИК „Хермес“, Книжарница „Хермес“ – Русе, НЧ „Захари Стоянов“– Русе, АГ „Гео 

Милев“ – Русе, ПГО „Недка Иван-Лазарова“, Клуб „Мечтание“, Военен клуб – Русе, ПЧУ 

„Леонардо да Винчи“– Русе и др. 

           
     Чети с мен 
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Чети с мен 

За трета поредна година Регионална библиотека – Русе се присъедини към инициативата 

на Чешки център – София и Европейски съюз – национални културни институти в България 

– „Нощ на литературата“. Съорганизатори на събитието за град Русе бяха Международно 

дружество „Елиас Канети“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Културен център BH, 

Народно читалище „Христо Ботев“ и ресторант „Понтона“. Сред артистична и нетрадиционна 

атмосфера в петте читателски гнезда на инициативата жители и гости на града четоха 

избрани откъси от романа „Възвишение“ на Милен Русков.  

 

Нощ на литературата  
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Едно от най-запомнящите се събития през 2015 година беше „Нощ в библиотеката“, с 

която екипът се включи в традиционната „Нощ на музеите и галериите“. Над 2800 жители 

и гости на града посетиха организираните инициативи, сред които: танци с Клуб по 

кизомба "Heart&Soul", демонстрации на джудо, самбо и ММА с представители от Спортен 

клуб „Локомотив“ – Русе, „Art Kitchen. Букети от плодове и зеленчуци – красота и 

хармония в кухнята“. В Библиотеката бяха представени неповторимите гоблени на Надя 

Димитрова, творби на млади русенски фотографи, участници в конкурса „Русе през моите 

очи“, изложба „Времето на парите...“ – издания за нумизматика от фонда на Библиотеката. 

Едно от най-очакваните събития беше експозицията „Бирени истории – ІІ“, която показа 

уникални  халби от стъкло, керамика, дърво, кожа и камък. 

За най-малките бяха организирани две арт-ателиета – „Направи си маска!“ и комикс-

ателието „Форум Комикс Арт“, както и незабравимото преживяване „Дискотека – 

щуротека“. 

За празничното настроение на всички се грижеше екипът на магазин „Карнавален 

свят“, който показа как се правят декорации с балони. Най-много почитатели събра 

инициативата „Усмихни се!“, по време на която всеки желаещ имаше възможност да си 

направи снимка за спомен в карнавален костюм. Градинката пред Библиотеката беше 

изпълнена с феи, магьосници, принцеси, принцове, популярни приказни герои и др. 

 
Нощ в Библиотеката.  

Art Kitchen. Букети от плодове и зеленчуци 
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Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на възпоменателна вечер 

„Lе Rappel: „… en Bulgarie“ –  Грешката на гения и правдивостта на неговия вестник“. 

В инициативата, посветена на 130-годишнината от смъртта на големия френски писател 

и общественик Виктор Юго, взеха участие изследователят Йордан Палежев и 

преводачката Румяна Михайлова. Те представиха избрани текстове от издавания от 

Виктор Юго вестник „Le Rappel“ от 1876 г., свързани с трагичните  събития по 

българските земи през този период. 

За трета поредна година в Библиотеката, съвместно с Шахматен клуб „Дунав 1931“ – 

Русе, се проведоха турнири в различни възрастови групи. През 2015 година бяхме  

домакини на Национален турнир с международно участие по ускорен шах.  

Особено внимание   през цялата година отделяхме на събитията за деца. По традиция 

по повод Международния ден на детската книга - 2 април и 210-годишнината от 

рождението на датския приказник Ханс Кристиан Андерсен Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе предложи на най-малките си читатели вълнуващото 

преживяване „Приказката на моя живот“. Събитието е част от  международната 

инициатива Нощ на Андерсен, която се организира за петнадесета поредна година на 

различни места по света. 

 

Приказката на моя живот 
  

През 2015 година Библиотеката за първи път организира „Вечер на Хари Потър“, в 

която организатори и партньори предложиха  вълшебно приключение с героите на 

известната писателка Джоан Роулинг. 
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С инициативата „Да опознаем Китай“ Русенската библиотека отбеляза началото на 

китайската Нова година. Събитието се реализира съвместно със СОУ „Васил Левски“ – 

Русе. Официален гост беше г-н Лун Тао – директор на Институт „Конфуций“ – Велико 

Търново. 

В партньорство с ОУ „Любен Каравелов“ Библиотеката беше домакин на две 

състезания – по история, организирано по повод националния празник 3 март, и „Spelling 

Bee“ – за правопис на английски език. 

Отново в партньорство, този път с Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. 

Средна кула, отбелязахме два големи български празника –  Еньовден и Игнажден. 

 

Игнажден 

За трета поредна година Библиотеката беше домакин на Коледна работилница за 

комикси. Съорганизатори на събитието са ЦДГ „Пролет“ и ЦДГ „Слънце“.   
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В сътрудничество с учениците от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. 

Павлов“ – Русе, специалност „Аниматор“, бяха организирани редица събития за деца. По 

тяхна инициатива в Библиотеката се проведе Коледно парти за деца „В очакване на 

Коледа“.  

 

Бъдещите аниматори и Коледно парти за деца  

 

Учениците от професионалното училище поднесоха на малките русенци нещо свежо и 

ново, модерно и в същото време интересно, както за децата, така и за техните родители. 

„В очакване на Коледа“ предложи на малчуганите викторина с интересни въпроси; в 

залата имаше принцове, феи, крале, много забавни игри, песни и танци.  

Съвместно със СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ организира Арт фестивал под надслов „Спаси книга – Съхрани културното 

наследство на Русе“. Изработените от участниците в ателиетата творби бяха 

предоставени за продажба с цел набиране на средства за реставриране на книги. 

  През лятото на 2015 година русенската културна институция отвори вратите си и 

даде начало на кампанията „Читалня на открито“. Лятната читалня посрещаше всеки 

желаещ в градинката на площад „Княз Александър Батенберг“. 
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Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се утвърди като предпочитан и 

търсен домакин за представяне на съвременни автори и творби. През 2015 година над 90 

автори и издателства представиха своето творчество пред русенската публика. 

Непосредствено преди 80-годишния юбилей на Георги Мишев, Издателска къща 

„Хермес“ и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организираха представяне на 

емблематичния български писател и сценарист.  

   
Георги Мишев  „Смисълът на живота е в неговото пълноценно живеене“ 

При голям интерес от страна на русенци в Библиотеката беше представена книгата на 

Мадлен Алгафари „Чувствам, следователно съм“, в която известната психоложка дава в 

художествена форма знания за чувствата и емоциите на съвременния човек. 

 
Мадлен Алгафари – „Чувствам, следователно съм“ 
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Премиери на свои творби в Русе направиха известният български виолончелист проф. 

Венцеслав Николов – на поетическите миниатюри в „На бис“, ирисологът Емил Елмазов – 

на своята книга „Ден и нощ“, номинираният два пъти за Нобелова награда за мир Ли 

Хонгджъ  от Китай – на медитативната практика за самоусъвършенстване „Джуан Фалун“, 

поетесата Стефка Стефанова-Маргало – на стихосбирката „Не ми показвай среден пръст, 

Съдба!“, Елена Богданова-Влайкова – на книгата „Въпреки всичко: Романизирани истории 

за пораснали деца и майки“, Живодар Душков – на „Театрална книжица“ и Тодор Билчев – 

 на своята първа поетическа книга „Есенна жътва“. 

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ гостуваха Родислав Стефанов, доц. 

Людмил Стоянов, Нели Цветкова, Атанас Тодоров, Павлина Стаменова, Лина Борджиева, 

Елена Богданова-Влайкова, писателят-есперантист Георги Михалков, младият фентъзи 

белетрист Йордан Желязков, Николина Пенева, Валентина Йосифова, русенският издател 

и автор Явор Цанев, Виктория Иванова, журналистът Александър Недков, инж. Румен 

Кузов, Галя и Христо Маджарови, Сузана Томова и един от най-популярните съвременни 

български писатели и автор на историческите поредици „Тангра“, „Ятаган и меч“ и 

„България“ – Токораз Исто. 

 

         Токораз Исто „Чрез книгите си искам да доближа читателите до истината“ 

Русенската библиотека беше домакин на срещи с представители на издателствата 

„Тангра ТанНакРа“, „Атеа Book“ и признатото за най-добро фентъзи и хорър издателство в 

България "Gaiana Book & Art Studio". 

В традицията да осигурява навременен достъп на младата си читателска публика до 

повече обществена информация Регионалната библиотеката, съвместно с Регионалната 

служба по заетостта, организира работен модул от кампанията Информационни дни за 

програмата "The Job of My Life". Снежана Тенева, ръководител на дистанционната и 
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консултантска секция на „Фулбрайт – България“, представи програма „Образование в 

САЩ“ на комисия „Фулбрайт“, а Book House JSC, изключителен дистрибутор на Oxford 

University Press за България, проведе традиционния си Oxford Teacher’s Day. 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на патриотичен семинар 

на тема „Русофилството и русофобството – еднакво вредни за единството на 

българската нация“. Лектор на събитието беше известният български  учен и 

общественик акад. проф. д-р Григор Велев, председател на Българската академия на 

науките и изкуствата.  

В навечерието на Международния ден на музиката – 1 октомври, съвместно с 

Националното училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов“ беше организирана 

музикална вечер,  посветена на 90-годишнината от рождението на родения в Русе 

етномузиколог и композитор акад. Николай Кауфман. 

Повече от 30 изложби можаха да видят при нас посетителите на Библиотеката. Свои 

творби пред русенска публика представиха фотографите Владимир Пеков и Тихомир 

Рачев в експозицията  „Благотворителността през обектива“ и Евгени Станимиров – в 

неговата изложба „С фотообектив в оперната зала“. Изложба на компютърни рисунки под 

надслов „Моята България в нашата Европа – ЕС през погледа на българските деца“ 

показаха децата от компютърна школа „Вале“ в Хасково, с ръководител Людмила 

Стайкова. Гостуваха ни талантливите участници в IV Международен детско-юношески 

пленер „Арт пристан Русе“ и младата русенска надежда Тодор Колев. 

 
Творби на участниците в  

IV Международен детско-юношески пленер „Арт пристан Русе“ 
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Документалната изложба „150 години Русенска община“ представи уникални книги, 

документи и снимки от фондовете на Държавен архив – Русе и Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“, отразяващи интересни моменти от дейността на Русенска община от 

нейното създаване през 1865 г. до днес. В памет на диригента Стефан Вачев Библиотеката 

представи пред русенската общественост дарените от семейството на русенския 

музикант над 2000 тома нотни издания. С експозиции отбелязахме 55-годишнината на 

Международния фестивал „Мартенски музикални дни“, 100-годишнината от геноцида 

над арменския народ, 90 години Воден синдикат „Русенски Лом“, 135 години Българска 

официална статистика, 150 години Руско консулство в Русе и др.  

 

150 години Руско консулство в Русе  

 
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 2015 година беше „Ex Libris – Ex Hereditate“. През ноември бяха 

представени творбите на участниците в първия Международен конкурс за комикс и 

блицанимация „Средновековна България – мост между етноси и култури“. 
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Изложбата „Книжовността – обединител на народите“ представи ценни и редки 

старопечатни книги от фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в 

Националния етнографски музей на Румъния. Експозицията беше посветена на Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост и се организира в 

партньорство с посолството на България в Румъния. 

Експозицията  беше открита от първия секретар на дипломатическото ни 

представителство в Букурещ Чавдар Димов. На събитието присъстваха представители на 

дипломатическите мисии на държавите, които използват кирилица, румънски 

интелектуалци, учители и ученици от Българското училище в румънската столица, 

студенти-българисти от Букурещкия университет и др.  

 
„Книжовността – обединител на народите“ 

В рамките на инициативата Ден на българската наука в Русе, организирана от 

Българската академия на науките, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Регионалния 

академичен център на БАН – Русе, Библиотеката представи част от съхраняваното в 

архивите си наследство на русенския писател Змей Горянин. 
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Продължиха и редовните издания на Клуб „Здраве“. Своите виждания за здравето на 

тялото и на духа разкриха гостуващите лектори. С голям интерес бяха посрещнати 

беседите на д-р Цветелина Мирчева - Директор на Дирекция „Надзор на заразните 

болести“ в Русе - „Грип и противогрипни имунизации“, д-р Мария Цонева - лекар-

ординатор в отделение „Вътрешни болести“ на Многопрофилна болница за активно 

лечение "Медика" - „Захарният диабет тип І и ІІ - профилактика и лечение“, д-р Стоил 

Калев - кардиолог Многопрофилна болница за активно лечение "Медика" - „Исхемичната 

болест на сърцето“, Ирена Хаджиева – консултант в Здравен център “ХолистикА”, гр. 

Велико Търново - „Цветотерапията на д-р Едуард Бах”, Живка Георгиева, Деница 

Атанасова и Петко Тотев - специалисти от Регионалната здравноосигурителна каса в 

Русе- „Административни услуги, предоставяни от НЗОК/РЗОК“, Аделаида Якимова-

Фурнаджиева - „Завръщане към покоя – Дервиш йога“, д-р Георги Хаджиев - лекар-

хомеопат от Здравен Център "ХолистикА" гр. Велико Търново  - „Инфекциозните болести 

- каква е причината за тях и антибиотиците истинско решение ли са?“, Нели Димитрова и 

 Цветелин Симеонов от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе - „Всичко за социалните 

услуги и помощи, предоставени от Агенция „Социално подпомагане“, д-р Камен 

Кожухаров - хирург-онколог и управител на Комплексен онкологичен център – Русе -  

„Нови технологии в лечението на онкологичните заболявания“ и др. 

В добра практика се превърнаха уебинарите, при които възможност да разговарят с 

гостуващите лектори имат и жители на други населени места. Наши партньори в тази 

дейност са читалищата от регионалната система на област Русе.  

 

д-р Георги Хаджиев   



Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе 
Годишен отчет 2015 

 

37 
 

III. ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ 

 
1. ПРОЕКТИ 

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

финансиран от международната организация  EIFL – Electronic information for libraries 

(Електронна информация за библиотеки) по програма PLIP – Public Library Innovation 

Programme (Програма за иновации в библиотеките).  Идеята е в обществена 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. Партньори в 

иновативното начинание са УниКредит Булбанк, Фондация „Бистра и Галина“ и „Нетуоркс-

България ООД“. 

 В резултат на проекта 233 деца и младежи придобиха навици за отговорно отношение 

към парите, изградиха умения как да  харчат разумно, както и увереност при ползването на 

съвременни технологии и услуги от финансовия сектор. Устойчиво е въведена нова услуга в 

обществена библиотека – обучение по начална финансова грамотност със средствата на 

съвременните технологии.  С реализирането на настоящия проект са обхванати всички 

възрастови групи в обучения за повишаване на финансовата грамотност. 

 

Финансова грамотност със средствата на съвременните технологии 
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1.2. Проект „XI Международен конкурс за екслибрис „ЕX LIBRIS – EX НEREDITATE“ 

е финансиран от Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на 

Община Русе. Целта е чрез средствата на графичното изкуство да се обединят и стимулират 

различни творчески общности в областта на малката приложна графика и популяризира 

изкуството на екслибриса сред творци от цял свят. 

В рамките на проекта се проведе ХI Международен конкурс за екслибрис на тема „ЕX 

LIBRIS – EX НEREDITATE“, в който участваха 158 творци от 31 държави. Форумът се проведе 

под патронажа на Министерството на културата на Република България. С творбите на 

участниците в конкурса е организирана изложба и е издаден цветен двуезичен каталог (на 

български и английски език). 

 
„Маказ“ на на Полина Петрова получи  

Голямата награда на XII Международен конкурс за екслибрис  
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1.3. Проект „Комикс без граници“ е финансиран от Общинска фондация „Русе – 

град на свободния дух“. В рамките на проекта е организиран I Международен конкурс  за 

комикс и блицанимация на тема „Средновековна България – мост на етноси и култури“, 

който провокира интереса на творци от цял свят към художествената интерпретация на 

българското културно-историческо наследство.  Участваха 27 творци от 8 държави. 

Получени бяха 46 комикса и 4 блицанимации. С творбите е организирана изложба и е 

издаден цветен двуезичен каталог. 

Форумът насърчи творческите изяви на художници в сферата на комикса и 

визуалните изкуства и популяризира Русе като средище на традиции, култура и иновации, а 

създадените международни контакти утвърдиха града като център на комиксовото изкуство 

в България. 

Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Културни пространства“ – Русе 

и медийната подкрепа на вестник „Бряг“.  

 

 

 

 

Голяма награда в Категория „Блицанимация“ 

Боян Йорданов за творбата „Славянобългарска история“ 
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1.4. Проект „Равни възможности на хората с увреждания за успешна трудова 

реализация и удовлетвореност от положения труд“ е финансиран от Агенцията за 

хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. Целта е да се 

създаде подходяща работна среда в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ за 

осигуряване на специфични, безопасни и здравословни условия на труд за лица с трайни 

увреждания, съответстващи на характера на тяхното заболяване.  

В резултат на проекта са ремонтирани помещения и оборудвани работни места за три 

лица с трайни увреждания. Закупена и инсталирана е техника за осигуряване процесите на 

дигитализация и книгоиздаване и са осигурени условия за професионална реализация на 

лице с библиотечна квалификация със зрителни увреждания. 

1.5. Проект „Ролята на обществените библиотеки в устойчивото развитие на 

нови публики“ се реализира по Програма „Публики” на Национален фонд „Култура” към 

Министерство на културата. Целта е да се развият инструменти за насърчаване 

потреблението на иновативен културен продукт с устойчив характер и да се стимулират  

творческите изяви на деца и младежи в сферата на деветото изкуство.  

В рамките на проекта са създадени  образователни програми и дизайн на два 

обучителни модула („Традиционен комикс“ и „Блиц-анимация на комикса“). През 2016 

година предстои реализирането на Детска нощ в Библиотеката и организиране на Ателие 

„Комикс“. Партньори са Основно училище „Иван Вазов” - Русе и Целодневна детска градина 

„Пролет” - Русе.   

      

Обучителен модул „Комикс“ в ЦДГ „Пролет“ и ОУ „Иван Вазов“ – Русе 
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1.6. Проект „Дигитална културна съкровищница „Север+“ : документиране, 

запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културно наследство в 

библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България“ се финансира от 

Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“. Проектът е спечелен от Регионална 

народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново. Партньори са четиринайсет 

културни институции, сред които, освен Регионална библиотека „Любен Каравалев“ – Русе,  

са Институт по математика и информатика към БАН, Дирекция „Култура и туризъм“ към 

Община Велико Търново, Регионален исторически музей – Велико Търново, три от най-

старите и богати на колекции читалища в България, Център за междуетнически диалог и 

толерантност и др.  

Целта на проекта е чрез създаване на съвременен център за цифровизация да се 

обединят усилията на институциите за опазване на културното и документално наследство, 

съхранено в техните фондове. Проектът дава възможност за уеднаквяване на процесите на 

дигитализация и създаването на пълнотекстови бази от данни.  

В рамките на проектното предложение се предвижда да бъдат оборудвани три 

центъра за дигитализиране, където най-ценните старопечатни и ръкописни книги, стари 

снимки, планове и чертежи на библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на 

партньорите ще бъдат прехвърлени на дигитален носител. Планира се да бъдат 

дигитализирани 5000 единици.  

 
„Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на прилежащите земли, 

рисувал, писал и литографирал Александър Х. Руссет" 
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1.7. INELI-Balkans (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan 

region – Международна мрежа от развиващи се библиотечни иноватори на Балканите)  

Проектът се реализира от неправителствената организация „Библиотеки на 

бъдещето“ с финансовата подкрепа на Фондация Бил и Мелинда Гейтс. Целта е да бъде 

изграден „инкубатор“ на умения, необходими за библиотечни иновации и трансформации, 

като се привлече иновативният потенциал сред библиотечните специалисти от единайсет 

балкански държави и се надгради моделът на „Библиотеки на бъдещето“. 

Одобрени са трийсет и трима участници от Албания, Босна и Херцеговина, България, 

Бивша югославска република Македония, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния, Словения, 

Сърбия и Хърватия. Представител на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е 

сред четиримата избрани иноватори от България. 

 
 Представителите на България в INELI Balkans  

 

 

INELI Balkans, Солун, 2015 година 
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2. КОНКУРСИ 

2.1. XI Международен конкурс за екслибрис "ЕХ LIBRIS – ЕХ HEREDITATE". 

Участват 158 автори от 31 държави.  

Гoлямата награда е връчена на Полина Петрова за творбата ѝ „Маказ“. 

 

Полина Петрова –  
носител на Голямата награда на XII Международен конкурс за екслибрис 

 
Наградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе беше присъдена на 

Тамане Фюс - Япония за творбата „Ring X“.  

Връчени са и три спонсорски награди: от Ротари клуб – Русе на Гжегорж Издебски от 

Полша за творбата „In memoriam Jan Brzechwa“, от  ФИРМА „ПРОММОНТ” ООД на Деница 

Иванова-Александрова – България за творбата ѝ „Български обичаи и традиции (Кукерство)“ 

и от фирма PC – TM ООД на Макарена Марин Рамирез – Италия за творбата ѝ „Inviaggio“ . 
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2.2. Международен конкурс за комикс и блицанимация „Средновековна 

България – мост на  етноси и култури“ 

Форумът е уникален за България и Източна Европа.  Неговото първо издание се 

реализира с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – Град на свободния дух“.  

Голямата награда в категория „Традиционен комикс“ е присъдена на Божидар 

Халембаков за творбата „Преди много години“, а в категория „Блицанимация“ – на Боян 

Йорданов за изключително красивата и вълнуваща „Славянобългарска история“. 

Поощрителни награди бяха връчени на Владимир Димитров в категория 

„Традиционен комикс“ – за творбата „Едно пътуване в миналото“ и на Александър Петров в 

категория „Блицанимация“ – за произведението „Трапезица“ .  

 

Проф. Илия Тодев, директор на Института  за исторически изследвания при БАН,  
обявява Голямата награда в категория „Традиционен комикс“ 
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2.3. Конкурс за есе и мултимедия на тема „Времето на парите и 

духовността“. В състезанието се включиха 46 автори с 52 творби. Голямата награда – смарт 

телефон и грамота – получи Марта Радева за есето „Светлата енергия“. Церемонията по 

награждаването се състоя в рамките на организираната от Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ Научна конференция „Змей Горянин – непознатият“. 

 
Връчване на наградата на победителя в конкурса за есе и мултимедия  

Марта Радева за есето „Светлата енергия 

 

2.4. Художествен проект на книгоразделител 

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

който участие взеха 1050 арт-проекта на представители от 14 страни. През 2015 година 

темата на конкурса беше „Моята малка родина”. Русенската библиотека изпрати творби на 

23 участници от Русе и Попово. 

 

 

 

http://issuu.com/lari35/docs/022_radeva_marta_5094b36c853e88
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IV. ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ 

Александър Недков 

Амелия Олденбург 

проф. Ангел Димов 

Анита Коларова 

Антония Атанасова 

Атанас Раденски 

проф. д-р инж. Банко Банков 

Борислав Владиков 

Велчо Кръстев 

Венцеслав Стоянов 

Веска Дучева 

Виктор Мутафов 

Владислав Атанасов 

Галения Александрова 

Димитрова 

Георги Михалков 

Данаил Ангелов 

Даниел Василев 

Дениса Прошкова 

Деница Алексова 

Деница Пенчева 

Димитър Кънев 

Димо Тодоров 

д-р Емил Михайлов 

Евгени Алексиев 

Елена Хайтова 

Елит Николов 

Емил Елмазов 

Емил Енчев 

Емилиян Русев 

Енчо Стоянов Стоянов 

Живка Иванова 

Жоржета Назърска 

Ива Петкова 

Иван Вачев 

Иван Дойков 

Иван Марков 

проф. д.и.н. Иван Стоянов 

Ивелина Иванова 

Ивелина П. Атанасова 

Инес Христова 

Искрен Веселинов 

Йоанна Бакалова 

Йордан Желязков 

Йордан Палежев 

Йорданка Кацарска 

Камен Илиев 

Костадин Боянов 

Костадин Михайлов 

Красимира Василева 

проф. д-р Лъчезар Г. Георгиев 

Любомир Николов 

доц. д-р Любомир Любенов 

Людмила Минковска 

Малина Бочукова 

Маргарита Павлова 

Мариана Димитрова 

Мария Неделчева 

Мария Габриел 

Мария Молтубак 

доц. Мартин Иванов 

Матей Матеев 

Микаела Илиева 

Милен Найденов 

Милена Гартли 

Михалков, Георги 

Надя Кабакчиева 

проф. д-р Николай Димков 

Николас Дабижа 

Николина Чонкова 

Нуртен Ремзи 

Огнян Стамболиев 

Павлина Стаменова 

Пелин Пелинов 
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Пламен Абаджиев 

Пламен Стоилов 

проф. Петър Иванов 

Родислав Стефанов 

Росен Моллов 

Румен Кузов 

Румяна Роева 

Румяна Раденска 

Светла Николова 

Стела Георгиева 

Стефан Стефанов 

Стефан Моллов 

Христина Борисова 

Христо Димов 

Цветан Стайков 

Цветомира Николаева 

Цвятко Дечев 

КОЛЕКТИВНИ ДАРИТЕЛИ 

Американски колеж ВеликоТърново 

Асоциация "Доброволно безвъзмездно кръводаряване и ръвопреливане" 

Доби прес ЕООД 

Евро Старс ООД 

Еконт Експрес ООД 

Елина 97 ООД 

Жанет 2001 ЕООД 

Земеделска кооперация "Клас Комерс" ООД 

Издателска къща  "Нова цивилизация" 

Издателска къща "Ахат" 

Издателство "Ентусиаст" 

Издателство "Захари Стоянов" 

Инвестор.БГ АД 

Институт "Конфуций" 

Институт "Отворено общество" 

Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България 

Община Русе 

Оргахим ООД 

Програмиста ООД 

Проммонт ООД 

Районна испекция по околна среда и водите 

Ресторант „Понтона“ – Русе 

Ротари клуб Русе 

PC-TM ООД 

Русенски университет "Ангел Кънчев" 

Световна банка 

Строително оборудване ЕООД 

Съвет на варненската адвокатска колегия 

Фондация "Комунитас" 

Фондация "Петко Груев Стайнов" 

Фондация „Устойчиво общество” - Русе 

ЮЗУ "Неофит Рилски" 
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ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 Партньори на Библиотеката през изтеклата година бяха Област Русе, Община 

Русе, Клуб на дейците на културата - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 

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

общество “Добрин Петков”, Държавен архив – Русе, Книжарница „Хермес”, книжарница 

„Хеликон”, Книжен център „Гринуич“, Издателства „Жанет – 45“, „Книгомания“, „Бард“, 

„Ентусиаст“, „Фют, „Егмонт“, „Труд“, „Дамян Яков“, „Сиела“, „Софт прес“, „БГ книга“; „Албо 

груп“, „Атеа Book“, „Тангра ТанНакРа“, Издателска къща „Хермес“, Социален проект на 

„Еконт“ - „Културен център BH“, Международно дружество “Елиас Канети”, Чешки 

център – София, Гьоте институт, Институт „Конфуций“- Велико Търново, Ротари клуб 

Русе, УниКредит Булбанк, Териториално статистическо бюро - Русе, Клуб „Мечтание“ - 

Русе, Регионална служба по заетостта – Русе, Регионалната здравна инспекция, 

Дирекция „Надзор на заразните болести“ в Русе, Многопрофилна болница за активно 

лечение "Медика" – Русе, Здравен център “ХолистикА” гр. Велико Търново, 

Регионалната здравноосигурителна каса - Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ - 

Русе, Клуб “Юрист“ - Русе, Българска Фалун Дафа асоциация, Областната управа на Съюз 

на пенсионерите 2004 в Русе, Фондация „Бистра и Галина“, Сдружение „Младежки глас“ 

– Русе, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (БРТИМ), 

Сдружение „Културни пространства“, Сдружение „Сцена за европейско изкуство“, 

Генерално консулство на Русия в Русе, Национално движение Русофили, Академичен 

клуб „Русофили“ при РУ „Ангел Кънчев“, Регионално движение „Приятели на Русия“, 

Дружество на Свободните писатели в Русе, Дружество на писателите – Русе, Клуб на 

творците към Общинската организация при  Регионален съюз на офицерите и 

сержантите от резерва и запаса - Русе, Български есперантски съюз, Градско 

есперантско дружество „Либеро“ – Русе, ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Радост“, ЦДГ „Слънце“, 

Математическа гимназия "Баба Тонка", Професионална гимназия по облекло „Недка 

Иван-Лазарова“, Първо частно училище „Леонардо да Винчи“, ОУ „Иван Вазов“ - Русе, 

СОУ „Хр. Ботев” – Русе, СОУ „Васил Левски“ - Русе, СОУ по европейски езици „Св. 

Константин-Кирил Философ“, Национално училище по изкуства „Проф. Веселин 

Стоянов“ - Русе, ОУ „Отец Паисий“ – Русе, НЧ „Христо Ботев” - Русе, Шахматен клуб 

„Дунав 1931“, Спортен клуб по карате, джудо и ММА „Локомотив“ – Русе, Клуб по 

кизомба "Heart&Soul", Ресторант „Понтона”, Храм „Св. Николай Чудотворец“ и други. 
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V. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 
 

През 2015 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ спечели редица 

престижни отличия. 

С три приза – за най-четящ град, най-четящо училище и за есе, Русе беше 

безспорният победител в тазгодишната кампания за насърчаване на детското четене 

„Забавното лятно четене“, инициирана от българския детски портал Az-deteto.bg и 

Столична библиотека. Децата от Русе са победители за трети път в надпреварата за 

„Най-четящ град“ от началото на кампанията, след като грабнаха приза през 2012-та и 

2013-та година. 

 

                       Русе – най-четящ град на България за 2015 година 
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Награда за екипа на Библиотеката, допринесъл за спечелването на приза  

„Русе – най-четящ град на България за 2015 година“   
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По случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 

24 май с грамота от Министерство на културата беше отличена г-жа Теодора 

Евтимова – Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.  

 

Награждаване на Теодора Евтимова –  

Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе  

с грамота от Министерството на културата 
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Русенското дружество Еконт Експрес ООД получи годишната награда на 

Българската библиотечно-информационна асоциация „Подкрепа за библиотеките“ 

във връзка с активната социална ангажираност на компанията. Дружеството беше 

номинирано от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за дългогодишното 

пълноценно сътрудничество и готовността на мениджърския състав да бъде в услуга на 

обществени и културни каузи.  

 

Теодора Евтимова връчва на Николай Събев, управителя на Еконт Експрес ООД,  
наградата „Подкрепа за библиотеките“ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzwWDhckUh4
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„Читател на годината, 2015” на Регионална библиотека „Любен Каравелов” е 

учителката по биология Величка Сидова. Кампанията се организира от Столична 

библиотека и  Българската библиотечно-информационна асоциация и се провежда под 

егидата на ръководителя на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския 

парламент и зам.-председател на Групата Мария Габриел. 

 

Величка Сидова  

„Читател на годината, 2015” на Регионална библиотека „Любен Каравелов” 

За цялостната си дейност и по повод професионалния празник на 

библиотекарите Русенската културна институция получи поздравителен адрес от Кмета 

на Община Русе – Пламен Стоилов. 

 

http://www.libruse.bg/uchitelka-po-biologia-specheli-nagradata-chitatel-na-godinata
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 Книгата – настояще и поглед към бъдещето 

 

 

 


