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Скъпи приятели,  

С чувство на отстояван достойно обществен дълг Ви предс-

тавям Отчета за дейността на Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ – Русе за 2016 година. Година, изпълнена с успехи, с 

постигнати победи и набелязани нови цели.  

Щастлива съм да споделя, че именно Вие, нашите потреби-

тели – читатели, участници и гости на събития, партньори, съд-

ружници и меценати – утвърдихте Библиотеката като едно от 

средоточията на духовността и място за удовлетворяване на ко-

муникативно-естетическите потребности на русенци и на гос-

тите на Града на свободния дух.  

Използвам възможността да изкажа своята признателност 

на всички наши партньори и дарители. Подадената Ви ръка е 

безценен жест с дългосрочна визия в подкрепа на бъдещето. 

Благодаря и на всички мои колеги – прекрасен екип от про-

фесионалисти, с които всеки ръководител може само да се гор-

дее. Пътят към успеха е наше общо дело. 

Библиотеката е портал към нови светове. Нека нейните 

врати бъдат все така широко и гостоприемно отворени за всеки, 

който реши да прекрачи прага ѝ, за да усети пулса на традици-

ята и повелите на съвремието, в което продължаваме заедно об-

щия си път напред към бъдещето! 

 

С пожелание за нови срещи и успехи!  

 

Теодора Евтимова 

 

Директор 
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I. БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

1. ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ 

1.1. Библиотечен фонд 

През 2016 година във фондовете на Регионалната библиотека се съхраняват 

664 193 библиотечни документа. Усилията на ръководството на институцията са насо-

чени както към качествено обогатяване на колекциите, така и към тяхното опазване и 

съхранение. За целта върху част от фондовете – старопечатен, редки и ценни и личната 

библиотека на акад. Михаил Арнаудов – беше приложен методът „Аноксия“. Технологи-

ята представлява нетоксична дезинфекция, посредством контролирана безкислородна 

среда и внедрен контрол на нашествия от насекоми, и е напълно безопасна за книжов-

ното културно наследство, за хората и околната среда.  

 

 
   Диаграма 1 

 

 
„Аноксия“ – за първи път в Русенската библиотека 
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1.2. Комплектуване и обработка на библиотечни фондове 

През 2016 г. фондът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е нарас-

нал с 13360 библиотечни документа, от които новонабавените непериодични издания 

са 11 291 бр. 

Диаграма 2 

 

По начин на постъпление непериодичните библиотечни документи са разпределени 

както следва: набавени чрез покупка – 2431 броя, получени по депозит – 5472 броя и от 

постъпили дарения от граждани и институции – 3388 броя. Диаграма 3 визуализира 

постъпленията през последните три години. 

 

 
Диаграма 2 
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Новонабавени непериодични библиотечни документи 
в Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
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1.3. Периодични издания  

Периодичните издания, които през 2016 година Русенската библиотека получава 

по абонамент и дарение, са 177 броя – 52 вестника и 125 списания. През 2015 година те 

са 184 – 55 вестника и 129 списания. През 2016 година са инвентирани 2070 тома, като 

през предходните две години техният брой е: 2238 тома за 2015 година и 1827 тома за 

2014 година.  

Читателите на Библиотеката могат да ползват електронните издания на „Бряг“, „Утро“, 

„Капитал“, „Капитал Daily“, „Капитал Light“, като тенденцията е техният брой да се уве-

личава. 
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2. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ 

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

През 2016 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе отчете пови-

шаване броя на читателите и посещенията в сравнение с предходните години. За отчет-

ния период читателите са 8938, или – с 855 повече от 2015 година. Утвърди се прак-

тиката служители на Библиотеката да представят пред организации от публичния, час-

тния и неправителствения сектори услугите, които институцията предоставя. 

Диаграма 4 

 

 

Продължи об-

новяването и реор-

ганизация на фон-

довете в Заемна за 

възрастни, което 

я доближи до мла-

дите хора и я пре-

върна в уютно, дос-

тъпно и предпочи-

тано място за 

срещи за всички 

жители и гости на 

града ни. 
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С 863 повече от предходната година са читателите в Детския отдел. През 2016 

година 3782 деца до 14-годишна възраст посещаваха Библиотеката, като 1680 от тях 

за първи път прекрачиха прага на русенския храм на духовността. 

 
Диаграма 5 

 

 

За увеличения брой читатели 

на Детския отдел допринесоха ино-

вативните инициативи, които 

привлякоха посетители и популя-

ризираха работата на отдела. Една 

от тях са станалите традиционни 

съботни срещи „Да прочетем за-

едно с …“, в която интересни ру-

сенци с още по-интересни профе-

сии и хобита разкриват красотата 

на писаното слово и превръщат че-

тенето в приключение с мотивация 

за това какви биха искали да станат, 

когато пораснат. През 2106 година 

„домакини“ на срещите бяха: кни-

жарката с душа на дете Ваня Хин-

кова, безстрашното перо на русенс-

ката журналистка Ася Пенчева, ли-

цето на русенската телевизия Ра-

лица Маринова, оперната певица 

Андреяна Николова, актрисата Евгения Явашева, пианистката Божена Петрова, 

гл.ас. Юлия Дончева – преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, носител-

ката на награда за борба с пиратството – адвокат Красимира Станкова, поетесата На-

дежда Радева, актрисата Йоланда Михайлова. Именно в русенската библиотека много 

2016 година 2015 година 2014 година
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над 14 години до 14 години
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деца научиха какво е нужно, за да бъдеш рибар и какво се случва в пчелния кошер от 

запаления любител-рибар Александър Първанов и от Емил Кьосев, представител на 

местното пчеларско дружество. 
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Незабравими за децата и за техните родители останаха срещите с малките чаровни 

танцьори от Студио за съвременни танци „Фрийдъм“ в Русе и техните талантливи хоре-

ографи Анита и Алекс Асенови, както и с клубовете „Афект“, „Палитра“ и „Различни и 

равни“ към Русенския университет. 

 

 
Магията на танца 

Студио за съвременни танци „Фрийдъм“ гостува в библиотеката 

 

Изключително успешна е и инициативата за посещения на библиотекари от Детс-

кия отдел в учебни заведения и детски градини. „Забавно игрочетене“ и „Приказки от 

вълшебната кутия“ забавляваха и помагаха на децата да заобичат книгата. Наши пар-

тньори в инициативата станаха детските градини „Слънце“, „Зора, „Пинокио“, „Здравец“, 

„Радост“, „Звездица“ и др. 

 
Забавно игрочетене 
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2.2 Посещения 

И през 2016 година се запази тенденцията за нарастване на посещенията и на зае-

тите библиотечни документи. Ръстът на посещаемостта може да бъде видян на следва-

щите две диаграми: 

 
Диаграма 6 

 

 

Диаграма 7 

 

 

 

 

 

2016 година 2015 година 2014 година

133975
122871

96614

Всичко посещения 
в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе

2016 година 2015 година 2014 година

89984 86418

70161

43991
36453

26453

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

над 14 години до 14 години
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Библиотеката – любимо място за всички 
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2.3. Заети библиотечни документи 

 И през отминалата година продължи обновяването на фондовете на Библиоте-
ката. Качественото комплектуване и електронното раздаване на документи от фондо-
вете подобри обслужването на потребителите, като привлече нови читатели, повиши 
броя на заетите библиотечни документи и обращаемостта на фонда. 

 

 
Диаграма 8 

 

 
Диаграма 9 
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2.4. Местна история, справочно-библиографска дейност и междубиблио-

течно заемане 

Разшири се обхватът в дейността на секторите „Местна история“ и „Справочно-биб-

лиографска дейност“. Уникалните за Библиотеката ни краеведски фондове бяха предс-

тавени в редица изложби. С две от тях бяха отбелязани значими местни годишнини. Съв-

местно с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе 

беше представена експозицията „110 години от основаването на I-во доброволно по-

жарно дружество в Русе“. Продължи и дългогодишното ни сътрудничество с Държа-

вен архив – Русе. Пред русенската публика бяха представени съхранявани в двете инс-

титуции документи на тема „90 години от създаването на Русенския клон на Съюза 

за закрила на детето“. 

Вниманието на посетителите привлякоха изложбите „2016 – Международна го-

дина на картата“ и „Научни периодични издания на предела на два века“, в които 

бяха представени съхранявани във фонда на Библиотеката уникални издания, някои от 

които от края на 19. и началото на 20. век. 

 

 
Изложба, посветена на Международната година на картата 

 

Продължиха процесите по пълнотекстовото разкриване на фондовете в сектор 

„Местна история“. През отминалата година стартира дигитализирането на издания от 

края на 19. и началото на 20. век. Напълно цифровизиран е ръкописният фонд на първия 

преводач на Шекспир в България – Трифон Ц. Трифонов. Изградена е база данни на ста-

тии с краеведско съдържание от вестник „Бряг“ за периода юли 2008 – октомври 2016 г., 

вестник „Утро“ за периода декември 2012 – октомври 2016, вестниците „Култура“, „Ка-

питал и др. централни издания.  
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В помощ на изследователи, докторанти и научни работници през 2016 година са 

изработени 99 писмени тематични библиографски справки (през 2015 година те са 97) 

и 10 библиографски консултации. Темите на справките покриват широк спектър на зна-

нието, като преоблавадат в областта на икономиката и педагогиката. Все повече научни 

работници и представители на академичната общност търсят специализираните услуги 

на сектора. Ето само някои от специфичните търсения, осъществени в Библиотеката: 

„Създаване на енергийни плантации от бързорастящи дървесни видове“, „Изслед-

ване на косми (човешки и животински) в криминалистиката“, „Устройство и бо-

лести по космите“, „Брак и развод в българските земи ХVІ-ХІХ век“, „Възникване и 

развитие на Регионална дирекция по горите – гр. Русе и Природен парк „Русенски 

Лом“, „Политическият живот в Русенска област 1944-1956“ и др. 

Извършените информационни търсения и устни справки са 924, или с 36 повече от 

предходната година. Генерирани са 40 информационни бюлетина: „Нови книги“, „Нови 

статии“ „Нови некнижни“, „Краезнание“, „Здраве“. Заявените и изпратени документи по 

междубиблиотечно заемане са 370, като 152 от тях са електронни заявки. 

Изработена е електронна библиография за русенския писател-дисидент Змей Го-

рянин. Екип на библиотеката се включи в изготвянето на библиография за световно-

известния бас Борис Христов. Наши представители участват като експерти по мета-

данни в проект Дигитална културна съкровищница „Север+“, насочен към цифровизи-

ране и съхраняване на книжовното културно-историческо наследство. 

През 2016 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе издаде сбор-

ника „Виното – история и вдъхновение“, включващ материали от проведената през 

същата година едноименна научна конференция. Отпечатани са и два двуезични 

цветни каталога с творби на участниците в ХІI Международен конкурс за екслибрис 

„Еx Vino – Ex Veritas“ и II Международен конкурс по комикс и блицанимация „Космос 

и хаос“. 
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3. Методическа дейност, обучения и квалификация 

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

ключова роля в утвърждаването на институцията като място за учене през целия живот 

и център за изграждане общество на знанието. През 2016 година са проведени обучения 

за граждани по начална компютърна грамотност, работа със смартфон и таблет, в т. ч. и 

за лице със зрителни увреждания, 3D скенер и 3D принтер. За повишаване квалифика-

цията на работещите в Библиотеката са проведени обучения за прилагането на Стан-

дарта за библиотечно-информационно обслужване, работа с бази данни Сиела 8, инфор-

мационно осигуряване на платформа за споделяне на информация в областта на култу-

рата и образованието, в т. ч. работа с изображения, създаване на текст за уеб и др. Общо 

в обученията са обхванати повече от 1000 души, като 623 от тях са деца и младежи. 

В помощ на библиотекарите текущо през годината се оказва методическа помощ 

при попълване на отчетна документация и разработване на проектни предложения. 

Обучителният център събра и желаещи да придобият професионална квалификация по 

професия „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“ от Русе, Силистра и Велико 

Търново. 

 

 
Диаграма 10 

 

Двудневен семинар за административни електронни услуги беше организиран 

от Русенската регионална библиотека по програма „Въведение в електронното управле-

ние“ на Фондация „Глобални библиотеки България“. Експертът от Дирекция „Модерни-

зация на администрацията“ при Министерски съвет, д-р Алеко Джилджов, запозна учас-

тниците с нормативната основа на административното обслужване и общите правила 

за организация на принципа „едно гише“. Сред дискутираните теми бяха вътрешните 

правила за организация на административното обслужване и общите изисквания за 

предоставяне на електронни административни услуги. В обучението участваха петнаде-

сет представители на обществени библиотеки от пет области – Русе, Велико Търново, 

Габрово, Разград и Силистра. 

За граждани За библиотекари

49
17

66

31

29 14

Семинари и обучения, проведени 
в Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе

2016 година

2015 година

2014 година
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Семинар за административни електронни услуги 

 

Благодарение на нашите доброволци Ивона, Преслав, Една и Мадлен хората от 

третата възраст се научиха как да ползват смартфон и таблет.  

 

 
 Обучение за ползване на смартфон 
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Изключително забавно, изпълнено със смях, но и възможност да научат много нови 

неща, беше Детското лято. По проект „Мейкърспейс – фабрика за идеи, знания и 

мечти“ бяха организирани ателиетата: „Как да?…“, „Направи си сам“ и „Какъв да стана?“, 

в които 179 участници овладяха умения да ползват съвременните 3D технологии. 

 

 
 

„Мейкърспейс – фабрика за идеи, знания и мечти“ – вече знаем как да … 
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 За да повишат своите компетенции за работа с 3D технологиите и надградят го-

товността си за устойчивост на предоставяната услуга, в Библиотеката бяха проведени 

четири обучения за библиотекарите. В тях те се запознаха с основните принципи на 3D 

моделирането и проведоха практически занимания по 3D принтиране. 

Разпространихме и добрите си практики. Наши колеги, обучители по начална фи-

нансова грамотност, проведоха изнесени занимания в Регионална библиотека „Сти-

лиян Чилингиров“ – Шумен. Обучението включваше два компонента – за деца и за биб-

лиотекари – и включваше както занимания на място, така и посещение в клон на УниК-

редит Булбанк в гр. Шумен. 

 
„Забавна финансова грамотност“ на гости и в Шумен  
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4. Онлайн достъп до информация и услуги 

Интернет е неизменна част от живота на съвременния човек. Това от своя страна 

промени и потребителските нагласи комуникация и достъп до информация. Екипът на 

Библиотеката продължи да следва предизвикателствата на новото време. За по-добрата 

разпознаваемост на институцията в онлайн пространството беше разработен идеен про-

ект за създаване на нов сайт, който да подобри достъпа до информация в сферата на 

културата, науката и образованието за всички жители на общността. Онлайн платфор-

мата съчетава съвременен дизайн и удобство за потребителите, като предоставя 24-ча-

сова онлайн връзка и възможност за онлайн разплащане през виртуален пост-терминал.  

 

 
Новият сайт на Библиотеката – платформа за обмен на информация  
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Публикуването на новия сайт доведе до първоначален спад в сесиите и броя на посети-

телите, но още след втория месец показателите достигнаха нивата от предходните години. 

 
  Диаграма 11 

 

Проведените обучения за работа със социалните медии доведе и до значително 

увеличаване на посещенията във фейсбук профилите на Библиотеката. 

 

 
  Диаграма 12 

Сесии в сайта Посетители в сайта 

61239

41728

78435

53631

65085

47549

Б Р О Й  С ЕС И И  И  П О С Е Т И Т ЕЛ И  В  С А Й ТА  
Н А  Р Е Г И О Н А Л Н А  Б И Б Л И ОТ Е К А  „ Л Ю Б Е Н  К А РА В Е Л О В “  –

Р УС Е

2016 година 2015 година 2014 година

2016 година 2015 година 2014 година 

2072661

647752
434740

Посещения във Фейсбук профил 
на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
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Споделените вдъхновяващи истории за библиотеката през погледа на другите и презен-

тации от участия в различни форуми повиши интереса и доведе до увеличаване на посе-

щенията в You Tube и Slide Share. Публикациите са видени общо 11753 пъти. Най-много 

преглеждания идват от Съединените американски щати – 6890, следвани от България – 

2682, Русия – 858, Франция – 115 и Словакия – 98. Осъществени са 71 изтегляния и спо-

деляния.  

Диаграма 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещения в 
SlideShare Посещения в You 

Tube

11753

2496

5200

1594

8018

2059

Посещения в Slade Share и You Tube

2016 година

2015 година

2014 година

https://www.youtube.com/user/libruse
http://www.slideshare.net/libruse
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5. Техническо оборудване и ресурсно осигуряване 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ разполага със 78 компютъра, 45 от ко-

ито 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. 

На разположение на нашите читатели са 27 бр. копирна и сканираща техника, а също 

така и таблети четци на електронни книги и интерактивна дъска. Осигуреният достъп 

до компютри и информационни ресурси създаде условия на нашите читатели и на 

всички гости на града да получат безплатен достъп до ресурсите на глобалната мрежа. 

От лятото на миналата година в библиотеката заработи своеобразна Фабрика за идеи, 

знания и мечти, оборудвана със съвременна 3D техника – скенер и принтер – в която 

желаещите могат да овладеят изкуството да мечтаят, да мислят технологично, да конс-

труират мечтите си и да ги визуализират като истински иноватори.  

 

 
 

В очакване... 
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II. НАУЧНИ ФОРУМИ И КУЛТУРНИ СБИТИЯ В БИБЛИО-

ТЕКАТА 

1. НАУЧНИ ФОРУМИ 

1.1. Национална научна конференция с международно участие „Виното – ис-

тория и вдъхновение“ 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“  беше домакин на двудневна Нацио-

нална научна конференция с международно участие на тема „Виното – история и вдъх-

новение“ . Наши партньори бяха Институтът за исторически изследвания при БАН, Ис-

торическият факултет при Софийски университет „Климент Охридски“ , Русенс-

кия университет „Ангел Кънчев“, Висшето училище по агробиднес и изследване на ре-

гионите, Филиал Русе и Националният институт за изследване на виното и спиртните 

напитки. 

 
Откриване на Национална научна конференция с международно участие 

„Виното – история и вдъхновение“ 

 

На откриването присъстваха зам.-областният управител на Област Русе – Станимир 

Станчев, представители на Община Русе, научни работници и много граждани. Поздра-

вителни адреси до организаторите на конференцията бяха изпратили зам.-председате-

лят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делега-

ция в групата Мария Габриел, зам.-министърът на културата Боил Банов, кметът на Русе 

Пламен Стоилов, образователни и културни институции. 
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Научен ръководител на конференцията беше проф. д.н. Иван Маразов – български 

изкуствовед, културолог и траколог, който изнесе пленарен доклад на тема „Тракийс-

кият пир“ , като го съпостави с културните традиции на гръцката цивилизованост и 

рефлексиите на феномена „винена култура“  в битността на балканските и европейските 

народи. В рамките на научния форум бяха представени над 50 научни доклада от Бълга-

рия, Полша, Румъния, Украйна и Китай. 

 
Проф. д.н. Иван Маразов  
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В рамките на конференцията бяха обявени носителите на награди от Националния 

конкурс за карикатура и шарж „Виното в бита и културата на европейските на-

роди“. Двете награди – пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент със 

съдействието на евродепутата Мария Габриел – бяха присъдени: в категория „Карика-

тура“ – на художника Стоян Денчев за творбата „Без думи – 1“, в категория „Шарж“ – на 

русенския художник Валентин Георгиев за творбата „Астерикс и виното“.  

В програмата на събитието бяха открити три тематични експозиции: постерна из-

ложба „Издания на „Българска енциклопедия“, „Алкохолът и народите по света“ – 

творби от фондовете на Регионален етнографски музей – Пловдив и „Тостове и наздра-

вици в българските комикси“, подредена в рамките на постоянната експозиция „Музей 

на комикса“.  

 
Издания на „Българска енциклопедия“  
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Приятна изненада за всички участници беше участието на художника Валентин Ге-

оргиев и авторите на комикси Стоян Стоянов-Комитски и Николай Маринов, които нап-

равиха шаржове на гостите и участниците в конференцията.  
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За първи път България, в лицето на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 

беше домакин на двудневен квалификационен семинар на Гьоте институт – България. 

Форумът се организира от ръководителите на библиотеките при Гьоте-институтите в 

Букурещ, Сараево, София и Солун и в него участваха завеждащи читални и библиотекари 

в ресурсните/културните центрове в Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Молдова 

и България. 

 Целта на семинара беше да засили мрежата от контакти и професионалния обмен 

между работещите в немските читални и ресурсни центрове. В него взе участие и рефе-

рент от Езиковия отдел на Гьоте Институт – България. 

 Освен традиционния обмен на нови и идеи и добри практики, участниците обсъж-

даха и техники за търсене в Интернет на немскоезични ресурси. Особено внимание беше 

отделено на игровите подходи при насърчаване на ученето на немски език и четенето 

за удоволствие. 
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1.2. Участия на представители от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 

Русе в български и международни научни форуми  

През 2016 година специалисти на Библиотеката участваха в над 25 научни форума – 

семинари, конференции и кръгли маси. В рамките на XXVI Национална конференция на 

Българската библиотечно-информационна асоциация „Динамични библиотеки – 

достъп, развитие, промяна“ представихме два доклада: Теодора Стоянова, ръководител 

направление „Работа с читателите“, изнесе доклад на тема „Стандартът ISO 16439 – Ме-

тоди и процедури за оценяване на въздействието на библиотеките . Стойността на библи-

отеките и измерване на общественото им въздействие – смяна на модела“, а Ренета Кон-

стантинова и Ирена Русанова обобщиха пред колеги от цялата страна иновативните 

практики в работата с подрастващи във вълнуваща презентация и доклад на тема „Биб-

лиотеката като място за творческо развитие на децата“.  

 
Стандартът ISO 16439 – Методи и процедури за оценяване на въздействието на библиотеките 
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Добрите практики при работата с деца бяха представени и на Националната 

кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички“, която се органи-

зира в сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с подкрепата 

на Фондация „Америка за България“. В рамките на форума Ирена Русанова, завеждащ 

Детски отдел, представи своя доклад „Библиотеката като място за ранно детско раз-

витие“. 

Успешни иновативни практики и услуги за деца бяха представени и на междуна-

родни форуми. На Международната научна конференция „Цвят и език“, организирана от Фа-

култета по класически и нови филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

и Сдружение „Група Цвят – България“, Ирена Русанова представи доклад на тема „Цвят и сю-

жет в детската комиксова рисунка“.  

 

Ролята на обществените библиотеки като централно място за провеждане на обу-

чения по финансова грамотност и добрите практики на Русенската библиотека бяха 

представени от Силва Василева на Национална среща с международно участие „Въз-

можности на децата на 21. век в България за придобиване на ключови житейски 

умения и финансова грамотност“. На състоялия се в София форум тя представи пре-

зентация на тема „Управлението на парите – пътешествие през целия живот“. 

Съвременен поглед върху тенденциите по опознаването на документалното и кни-

жовното наследство и осигуряването на широк и лесен достъп до дигиталните му копия 

беше темата на доклада „Издания с национално и регионално значение от фонда на Реги-

онална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, представени в Дигитална културна съкро-

вищница „Север+“. Валерия Йорданова, Христина Везирева и Камелия Данева изнесоха 

своя доклад в рамките на XV Национална научна конференция – „Библиотека – че-

тене и комуникации“  на тема „Дигиталната конверсия на книжовното и културно-ис-

торическото наследство“ .  
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Богатството на фондовете на русенската книжовна хранилница беше представено 

и в рамките на Националната научна конференция с международно участие „Ви-

ното – история и вдъхновение“, организирана от Библиотеката. Докладът „Лозата и 

виното в България. Старопечатни, редки и ценни издания във фонда на Регионална биб-

лиотека „Любен Каравелов“ – Русе“ беше разработен от Валерия Йорданова и Христина 

Везирева. Още два доклада от наши специалисти участваха в конференцията: „Виното – 

древно, модерно и вечно“ от Младен Минев и „Няколко бележки върху песенния мотив 

„Разляла вино – израсло чудно дърво" от Симона Петрова. 

В края на ноември в София се проведе втората международна среща на участ-

ниците в проекта INELI на Балканите (Международна мрежа от развиващи се библи-

отечни иноватори на Балканите). Проектът се координира от гръцката неправителст-

вена организация „Библиотеки на бъдещето“ (Future Libraries) и обединява библио-

течни общности от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, бивша югослав-

ска република Македония, Косово, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Гърция, На 

срещата бяха оценени резултатите от онлайн обучението на 35-те иноватори, спечелили 

конкурса да участват в програмата.  

 
Втора среща на иноваторите от INELI Balkans –участниците от България 

 

INELI-Balkans е проект на „Библиотеки на бъдещето“ и се финансира от Фондация 

„Бил и Мелинда Гейтс“. Фокусът на срещата беше поставен върху ефекта и оценката на 

въздействието при реализиране на проектните дейности. Гост-лектори бяха Дейвид 

Стрийтфилд, консултант на фондация Бил и Мелинда Гейтс, и Роб Дейвис, експерт 

оценка на въздействие. На срещата присъстваха консултанти – експерти в областта на 

библиотечната дейност – от Великобритания, Дания, Швеция, Хърватия и Съединените 

американски щати. 
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На 29 и 30 ноември 2016 г. се проведе Националният форум „Библиотеките 

днес“. Двудневното събитие с международно участие представи новите възможности на 

библиотеките в информационното общество на XXI век. Обсъдени бяха перспективите 

за развитие на библиотеките като центрове на местните общности и ролята им в пре-

доставянето на достъп до информация и електронни услуги, образование, култура и 

учене през целия живот.  

Участие в националния форум взеха 700 представители на регионалните, общин-

ски и читалищни библиотеки от цялата страна. Специални гости и участници в сесиите 

бяха представители на институциите, местните власти, академичните среди, бизнеса и 

неправителствени организации, които имат отношение към формирането и прилага-

нето на политики за развитието на библиотеките, информационните технологии и съв-

ременните услуги за гражданите. Сред чуждестранните гости беше „Яник Мулвад“ от Да-

ния, обявена за Обществена библиотека на годината в света за 2016г. 

 
Националният форум „Библиотеките днес“  

Двадесет и един представители от Русенска област бяха част от събитието. Теодора 

Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, представи двата 

проекта на Библиотеката за финансова грамотност. Пред аудиторията беше прожекти-

ран кратък филм за резултатите от проектите, който предизвика много усмивки и емо-

ционални отзиви.  
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2. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И МАСОВИ ПРОЯВИ 

През 2016 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе продължи доб-

рата практика да бъде инициатор и домакин на множество събития. В партньорство с 

организации от публичния, частния и неправителствения сектори екипът на институ-

цията организира 300 инициативи, които са посетени от 31034 зрители и гости. 

За втори път Русе се включи в Националната кампания „Стара хартия за нова 

книга“, чиято цел е да покаже на децата как да пазят природата и защо е важно отпадъ-

ците да се събират разделно, както и да стимулира интереса им към книгите и четенето. 

Организаторите и участниците създадоха истински празник, по време на който над 2500 

млади еколози и техните родители предадоха над 12 тона хартия или почти два пъти 

повече от миналата година. Кампанията се организира по инициатива на „ЕКОПАК Бъл-

гария“ АД и Книжен център „Гринуич“. В Русе тя беше организирана от Регионална биб-

лиотека „Любен Каравелов“ и Община Русе в партньорство с ВН Социален проект на 

„Еконт“ и „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД. 

    

Стара хартия за нова книга отново в Русе 

Традиционно силни и запомнящи се са участията на Регионалната библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе в инициативи за насърчаване на четенето и креативността. 

Забавни, вълнуващи и незабравими бяха инициативите в рамките на Националната кам-

пания Маратон на четенето. В тях се включиха учители и възпитаници на детски гра-

дини, основни и средни училища и др. За втора поредна година кампанията се реализира 

в сътрудничество с Факултета по „Природни науки и образование“ на Русенския универ-

ситет „Ангел Кънчев“. Към Маратона се присъединиха ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Пинокио“, ЦДГ 

„Зора“, ЦДГ „Незабравка“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ 

„Отец Паисий“, ОУ „Братя Миладинови“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, ОУ „Ан-

гел Кънчев“, Образователен алианс „Парнас“, училище „Фарос“, Център за обществена 

подкрепа „Том Сойер“ към РКО „Каритас“, Дневен център за стари хора на фондация 

„Трета възраст“ и Дневен център за възрастни с увреждания.  
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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. В организирането на кампанията тази година Библиотеката получи подкрепа от 

Област Русе, Община Русе, Издателска къща „Хермес“, Книжарница „Хермес“ – Русе, Клуб 

„Различни и равни“ и Клуб „Млад педагог/Социален педагог“ при РУ „Ангел Кънчев“, НЧ 

„Захари Стоянов – 1937“, СОУ „Васил Левски“, Филиалът на свободните писатели – клон 

Русе, Клуб „Мечтание“, Театър-школа „Артистисимо“ и Клуб по творческо писане „Фан-

тазия“ към Фондация „Бистра и Галина“. 

 
За пета поредна година Регионална библиотека – Русе се присъедини към инициа-

тивата на Чешки център – София и „Европейски съюз – национални културни институти 

в България“ – „Нощ на литературата“. Съорганизатори за град Русе бяха Междуна-

родно дружество „Елиас Канети“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Културен 

център BH, Народно читалище „Христо Ботев“ и Австрийска библиотека. Сред артистич-

ната и нетрадиционна атмосфера на градинката пред Библиотеката жители и гости на 

града четоха избрани откъси от книгата на Бенджамин Блак – „Чернооката блондинка“. 
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17 събития привлякоха 4940 русенци в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

по време на Европейската нощ на музеите. И през тази година културният институт 

беше подготвил богата мозайка от творчески срещи, уъркшопи, демонстрации и много 

емоционални преживявания. Големият маратон започна с участието на Клуба по у-шу и 

тай чи към Общинския младежки дом в Русе. Децата от формацията на Мария Неделчева 

показаха своя мини-спектакъл „Тайните на Шаолин“ и направиха демонстрация на ки-

тайски бойни изкуства пред многобройната публика. На същото място, в градинката 

пред Библиотеката, стотици русенци присъстваха и се снимаха за спомен на фона на 

едно интересно „летателно“ изложение от прототипи и авиомодели на самолети, предс-

тавено от Спортен клуб по авиомоделизъм „Приста“ – Русе, с председател Явор Йотов. 
 

 Спортен клуб по авиомоделизъм „Приста“ – Русе 

 

Много посетители имаше до полунощ и в сектор „Заемна“, където беше подредена 

изложбата „С високо чувство на отговорност. Фотопанорама на русенската икономика 

от втората половина на 20. век“, представяща фотоекспонати и течения на русенски за-

водски вестници от времето на социализма. Тук можеше да се разгледа и експозицията 

„Модни икони от миналия век“, която представи на публиката модни списания от фонда 

на Библиотеката и съживи спомена за популярни лица от едно вече отминало време, но 

с траен отпечатък в спомените на съвременните българки. 

Безспорният хит на библиотечната нощ беше ателието на открито, наречено „Street 

Art“, за което се погрижиха художниците Георги Пасев, Валентин Георгиев, Стоян Стоя-

нов-Комитски и Стоян Димов-Стофи. Много деца и родители отнесоха в домовете си 

шаржове, направени от русенските творци. Малките русенци искрено се забавляваха и 

когато, с помощта на четиримата модератори, рисуваха свои любими герои и сюжети от 

приказки. Разбира се, имаше и литературни акценти, като в тази част на програмата това 

бяха представянето на „Автобиографична книга на Меркуцио Полински“ на младата ру-

сенска авторка Генадия Кортова, както и литературната вечер на Клуб „Мечтание“ и Lady 

Pol, по време на която в беседката пред Библиотеката посетителите се насладиха на ар-

тистичното четене на авторските вълшебни разкази за възрастни на Полина Лъвчиева, 

придружено от изпълнения на китара. Малките приятели и почитатели на приключени-

ята в Детския отдел бяха впечатлени от участието на Клуба по роботика към МГ „Баба 
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Тонка“ в Русе. Гостите на Библиотеката от Училището по роботика „Robopartans“, с ръко-

водител Донка Симеонова, организираха уъркшоп и демонстрация по легороботика. 

 

 
Street Art 

 

В палитрата от събития бяха включени още: ревю „Дрехите на баба“ с автентични 

носии и стари градски дрехи, подготвено от самодейци от русенските квартали Средна 

кула и Долапите; ретро музикална стълбица „Познай кой е хитът!“; „Мake up“ – демонст-

рация на техники за гримиране; „Суинг танци под звездите“, с участието на Школата по 

суинг танци „Линди Хоп Русе“, с ръководители Радина Костадинова и Надежда Иванова, 

и др. Нощта завърши с Огненото шоу на Симеон Петров и с караоке, в което библиотеч-

ният екип и приятели на културния институт пяха заедно любими български и световни 

хитове. 

„Линди Хоп Русе“ и Огненото шоу на Симеон Петров 
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За първи път Русенската библиотека се включи в Европейската нощ на учените 

– пан-европейско събитие, което се провежда едновременно в около 300 града в цяла 

Европа и по света. Общо четиринайсет български града станаха част от него през 2016 г. 

В Русе организатор е Русенската търговско-индустриална камара. 1700 посетители на 

събитията при нас имаха възможност да чуят лекции за изкуствения интелект, генното 

редактиране, наномедицината, храненето, психотерапията. Представени бяха клубове 

по роботика и ученически компании, демонстрации с 3D очила, 3D скенер и принтер, за-

бавни химически опити. Посетителите имаха възможност да разгледат изложба от стари 

научни периодични издания от фондовете на библиотеката. Деца рисуваха Града на бъ-

дещето. Партньори в Нощта на учените в Русе бяха и Русенски университет „Ангел Кън-

чев“ и Регионален исторически музей.  

 Отново особено внимание беше отделено на събитията за деца. Традиционната 

за града и библиотеката ни Нощ на Андерсен даде началото на Маратона на четенето. 

По време на Нощта 16 деца от различни русенски училища изживяха едно незабравимо 

приключение, изпълнено с много игри и загадки, вълшебства и изненади. Събитието 

беше част от международната инициатива „Нощ с Андерсен“, която се организира за пет-

надесета поредна година на различни места по света. Предизвикателствата, свързани с 

Андерсеновите приказки, включваха търсене на съкровища в Библиотеката, рисуване 

на традиционен комикс, работа с графичен таблет, огнено шоу и демонстрация на 

нинджа боец. Особено вълнуваща за децата беше възможността да поздравят свои връс-

тници от Македония. Благодарение на осъществената скайп връзка с библиотека в гр. 

Щип, тази нощ ще остане завинаги в спомените на участниците от двете страни. 
 

Нощ на Андерсен 

 

За втора поредна година Русенската библиотека организира Нощ на магиите – ве-

чер, посветена на книгите за детето-магьосник Хари Потър, в която организатори и пар-

тньори предложиха вълшебно приключение с героите на известната писателка Джоан 

Роулинг. 
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Продължи градивното ни партньорство с уче-

ниците от Професионалната гимназия по тури-

зъм „Иван П. Павлов“, специалност „Аниматор в 

туризма“. Младите аниматори целогодишно се 

превъплъщаваха в любими на малки и големи герои 

и забавляваха посетителите на Библиотеката. На де-

цата от детска градина „Чучулига“ те подариха не-

забравим Първи юни, а в навечерието на Коледа бъ-

дещите аниматори създадоха едно чудесно приклю-

чение за деца, изпълнено с много игри, загадки, за-

бавни скечове, детска дискотека и много изненади.  

 

 

 

 

 
Първи стъпки в професията – 

младите аниматори от  

Професионалната гимназия 

по туризъм „Иван П. Павлов“ 

 

 

 

 

 

 

Продължи традицията на културната институция да се грижи за обогатяването на 

комикс културата. И през 2016 година Библиотеката беше разпознаваемо и търсено 

място за създаване на комикси от деца. Наши партньори бяха художникът Валентин Ге-

оргиев и Стоян Стоянов-Комитски, арх. Орлин Неделчев, Николай Маринов и др. Запом-

нящи се за децата от ЦДГ „Слънце“, ОУ „Иван Вазов“ и Първо частно училище „Леонардо 

да Винчи“ в Русе ще останат творческите ателиета, по време на които те усвоиха основ-

ните правила и техники при рисуването на комикс-героите и можаха на практика да нап-

равят връзка между литература и изобразително изкуство.  

При създаването на своите рисунки децата използваха не само цветни моливи, пас-

тели и маркери, но и специален графичен таблет, закупен от Библиотеката по проекта 

„Ролята на обществените библиотеки в устойчивото развитие на нови публики“. За ус-

пешното си представяне в творческите ателиета всички участници получиха сертифи-

кати. 
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Комикс техники с графичен таблет  

 

За четвърта поредна година русенската библиотеката посрещна Дядо Коледа от 

страната на комиксите. Съорганизатори на събитието бяха Детска градина „Слънце“ и 

„Арт – Студио“ към ОУ „Иван Вазов“ – Русе.  

В очаквано събитие се превърнаха съботните минипредставления в Детския отдел 

на Библиотеката, където русенските жители увлякоха в магията на четенето най-мал-

ките ни посетители и помогнаха те още повече да заобичат библиотеката, книгите и зна-

нието, скрито в тях. 

 

 
Да прочетем заедно с Ася Пенчева  
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През 2016 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на още 

много интересни събития, които станаха част от културния афиш на град Русе и срещ-

наха русенската публика с известни личности. Гостуваха ни проф. Боян Биолчев, който 

представи романа си „Амазонката на Ва-

рое“. Русенската публика можа да чуе най-

топлия глас на програма „Хоризонт“, радио-

журналиста Румен Стоичков, който раз-

каза за паметниците на забравата – онези 

изоставени места, които още пазят спомени 

за подвизи и слава, но и за безвремие и без-

държавност. 

 

проф. Боян Биолчев 

Румен Стоичков 

 

За светът извън политиката разказа пред многобройните си почитатели проф. 

Огнян Герджиков. Свои стихове прочете и неподражаемият Недялко Йорданов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. Огнян Герджиков 
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Дебют пред русенска публика направиха брой 13-и („М“) на Алманаха за литера-

тура, наука и изкуство „Света гора“, изследването „Български музикален театър“, 

мемоарната книга на русенеца Кирил Дочев „Така беше… в Русе и в България“ и сбор-

никът „Измерения“, посветен на 65-годишнината на преподавателя от РУ „Ангел Кън-

чев“ доц. Руси Русев. Запомнящи се останаха срещите с барда Петър Чухов и неговите 

книги „Камуфлаж“ и „Сбогуване с нарцисизма“.  

 През 2016 г. нашите приятели от Издателска къща „Хермес“ – Пловдив навър-

шиха 25 години. В навечерието на 24 май и по повод своя празник те направиха дарение 

от книги на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и на 20 читалищни библиотеки 

в Русенски регион. В своето слово управителят на пловдивското издателство Стойо 

Вартоломеев изтъкна ролята на библиотеките като „убежище на българската книга и 

на стойностната литература“. 

 

 
Стойо Вартоломеев – управител на ИК „Хермес“ 

 

Под наслов „Песента на Добруджа“ премина дефилето на оригинални народни 

носии, което възпитаници от випуск 1975 година на бившата Руска гимназия, днес СУЕЕ 

„Св. Константин-Кирил Философ“, подариха на своята гимназия. През 2016 година учи-

лището отбеляза 55-ата си годишнина. Дискусия на тема „Любовта – най-желаният 

рождественски подарък“ събра много русенци в Русенската библиотека. В дискусията 

взеха участие и ученици от Колегията по културно-масова дейност към Математическа 

гимназия „Баба Тонка“ в Русе, които представиха своите гледни точки за любовта. 

В рамките на Националната библиотечна седмица „Библиотеките – място за 

всеки“ беше организиран Информационен щанд по повод Деня на Европа, организиран 

по инициатива на Информационния център на евродепутата Мария Габриел и Младеж-

кия парламент. 

И през лятото на 2016 година русенската културна институция продължи тради-

цията „Читалня на открито“, която посрещаше и обслужваше всеки желаещ в градин-

ката на площад „Княз Александър Батенберг“.  



 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Годишен отчет за 2016 г. 
 

41 

В стремежа си да осигурява навременен достъп до повече обществена информация 

Регионалната библиотеката, съвместно с Регионалната служба по заетостта представи 

Информационни дни за мрежата EURES, а за желаещите да продължат образованието си 

в САЩ Снежана Тенева, ръководител на дистанционната и консултантска секция на 

„Фулбрайт – България“, представи възможностите на програма „Образование в САЩ“ на 

комисия „Фулбрайт“. 

Традиционно богата беше и изложбената дейност на Библиотеката през изминалата 

година. Творби от XII международeн конкурс за екслибрис „Ex Vino – Ex Veritas“ и II меж-

дународен конкурс за комикс и блицанимация „Космос и хаос“ бяха показани пред русен-

ската публика и гостите на града. Мобилна постерна изложба с наградените творби от двана-

десетте издания на Международния конкурс за екслибрис гостува при голям успех във Ве-

лико Търново.  

Библиотеката беше домакин на фотодокументалната изложба „Музикалната все-

лена Добри Христов“, организирана от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – 

Варна по повод 140-годишнината от рождението на известния български композитор и 

теоретик, диригент и педагог, музикален фолклорист и общественик Добри Христов.  

Ценни издания от фонда на Библиотеката бяха показани в експозициите „Фотопа-

норама на русенската икономика от втората половина на 20. век“ и „Модни икони 

от миналия век“ по време на Нощта на библиотеката. 

Със съдействието на Унгарския културен институт в София жителите и гостите на 

града ни можаха да се насладят на фотографиите от Жолт Сабоки „Унгарски крепости 

Х – ХVІІІ век“. Документалната изложба „Мъдрост и младост – една памет, едно Оте-

чество“ на Военен клуб – Русе също беше представена в Библиотеката. Изключително 

висок интерес предизвика и изложбата, посветена на 110 години от преучредяването 

на първото в България Доброволно пожароспасително дружество „Спасител“, ор-

ганизирана от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Русе. 

Книжни плакати със синтезирани послания за ценността на книгите, четенето и 

библиотечното дело през изминалите над 130 години беше темата на гостуващата из-

ложба „100 Години, 100 Плаката“ – една инициатива на Фондация „Децата на Бълга-

рия“, част от общонационална кампания за публично четене на глас. Съвместно с Дър-

жавен архив – Русе бяха организирани изложбите „Спомен за Царева Беева“ и „90 го-

дини от основаването на русенския клон на Съюза за закрила на децата“.  

Свои творби в Библиотеката представиха талантливите деца от ОУ „Иван Вазов“, 

ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Отец Паисий“ и СУ „Христо Ботев“. Магията на детските ри-

сунки изпълни с много цвят, настроение и светлина културния институт.  

„Арт разходка с лодка“ бе мотото на традиционния пленер, организиран от СНЦ 

„Детски пристан Русе“, а творбите на участниците приковаваха вниманието на посети-

телите в Библиотеката. 
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 разходка с лодка 

 

Изложба на 150 компютърни рисунки и колажи „Творчество без граници“ беше 

подредена в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Тя представи творби от еднои-

менния международен конкурс, който се провежда под патронажа на Мария Габриел, 

зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българ-

ската делегация в групата. 
 

 
От колекциите на фонд „Изкуство“ 

 

И през 2016 г. при голям интерес от страна на русенци продължиха срещите на 

Клуб „Здраве“. Гостуваха лектори от цялата страна с интересни и полезни за русенската 

аудитория теми, като „Влияние на електромагнитните вълни върху човешкото здраве“, 

представена от доц. д-р Валентин Димов, „Мозъчно-съдова болест. Рискови фактори и 

клинична картина. Профилактика на исхемичен мозъчен инсулт“ на д-р Росица Кръс-
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тева – невролог от МБАЛ „МЕДИКА“ – Русе, „Поведение и съвременни лечения при ост-

рия коронарен синдром“ на д-р Яна Гавраилова – кардиолог в МБАЛ „МЕДИКА“ Русе. В 

редовно изпълнените до краен предел зали на Библиотеката гостите се запознаха с бе-

седи по „Практична и приложна физикална и ментална радиестезия“ и „Рейки енергията 

– пръв помощник на физикалната радиестезия“, изнесени от Иван Кръстевич, „Оргони-

тите – биоенергиен хармонизатор в полза на нашето здраве“ и „Кем-бъстър за по-добра 

жизнена среда“ на Елица Димитрова, „Събуждане“ на Красимир Гечев, Богомила Хрис-

това и съмишленици. 

Запомняща се беше беседата-разговор с д-р Живко Димитров – пластичен хирург 

от МБАЛ „МЕДИКА“ – Русе, който запозна присъстващите с темата за реконструкцията 

на гърдата. Разшири се обхватът на сътрудничеството с медицинското заведение и за 

читателите на Библиотеката бяха осигурени безплатни прегледи при водещи специа-

листи. 

 
д-р Живко Димитров в клуб „Здраве“ 

 

В добра практика се превърнаха съпътстващите уебинари, при които възможност 

да разговарят с гостуващите лектори имат и жители на други населени места. Наши пар-

тньори в тази дейност са читалищата от регионалната система на област Русе.  
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III. ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ 

1. ПРОЕКТИ 

През 2016 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ работи изключи-

телно активно по програми и проекти в сферата на културата и образованието. В рам-

ките на реализираните проекти екипът на Библиотеката спечели нови поддръжници и 

изгради устойчиви партньорства.  

1.1. Проект „Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знания и мечти „Русе и де-
цата“, финансиран от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Партньори 
на Русенската библиотека при реализирането на проекта бяха Центърът за кариерно 
ориентиране, Регионалната инспекция по околната среда и водите и Регионалният офис 
на Комисията за защита от дискриминация в Русе. В резултат на проекта 179 деца и мла-
дежи от 7 до 14-годишна възраст придобиха знания и компетенции за творчески зани-
мания и работа със съвременните 3D технологии, а 35 библиотекари и 4 доброволци из-
градиха капацитет за работа с деца в мейкърспейс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проектът „Мейкърспейс“  и новият дигитален свят 
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1.2. Проект „Мултиполис „Знание“: Платформа за споделяне на ресурси и 

информация“, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. Наши пар-

тньори по проекта бяха Народно читалище „Пробуда – 1901 г.“ с. Николово и Народно 

читалище „Просвета – 1928 г.“ гр. Мартен. В резултат на дейностите по проекта е създа-

ден сайт с атрактивна и модерна визия за споделяне на информация за прояви, свързани 

с живота на общността. Платформата разполага с инструменти за проучване на потре-

бителските нагласи и комуникационен център с 24-часов достъп до информация. За 

първи път през сайт на обществена библиотека у нас се предоставя и възможност за он-

лайн разплащане.  

1.3. През изминалата година Русенската библиотека беше партньор и по про-

екта на Сдружение „Евромед Консулт“ – „Академия за деца, а само за деца ли?“, в рам-

ките на който през летните месеци в Детския отдел се проведоха занимания за стиму-

лиране на творческото мислене, иновативността и креативността сред подрастващите. 

1.4. Проект „XIІ Международен конкурс за екслибрис „Ех Vino – Ex Veritas“ е 

финансиран по Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и култу-

рата на Община Русе. За втора поредна година международният форум се организира 

под патронажа на Министерството на културата. В него участваха 209 творци от 29 дър-

жави. Всички творби са дигитализирани и достъпни през сайта на Библиотеката. Жу-

рито на конкурса, с председател проф. Светослав Кокалов, отличи с Голямата награда 

Ивелин Широв от България за екслибриса „Ex Vino“. 

 
 Голямата награда 

 „Ex Vino“  на Ивелин Широв от България  
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1.5. И през 2016 г. продължи дейността по проект „Дигитална културна 

съкровищница „Север+“: Документиране, запазване и предоставяне на широк об-

ществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии 

на Северна и Централна България“, в който Регионална библиотека „Любен Караве-

лов“ е партньор на Великотърновската библиотека „Петко Р. Славейков“. Целта на про-

екта 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 дигита-

лизация и създаването на пълнотекстови бази от данни.  

1.6. Русенската библиотека е партньор и на Министерството на образованието 

по проект „Студентски практики“ на оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, финансирана от Европейския съюз. Програмата е насочена към 

повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование и по-

добряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда. 

Над 60 студенти заявиха желание за практика в Библиотеката, а повече от 30 вече про-

веждат своя стаж при нас. 

1.7. Проект „Ние сме част от Вашия живот“ е една от петте одобрени за фи-

нансиране идеи за иновации от Future Library в контекста на Международната мрежа за 

създаване на библиотечни иноватори в региона на Балканите (INELI – Balkans). Проек-

тът е свързан с пълноценната реализация на хора в извънтрудоспособна възраст. Чрез 

него се стимулира не само повишаването на техните технологични познания и умения, 

но и прилагането им в практиката чрез активното им включване в дейността на Русенс-

ката библиотека по събиране, записване и запазване на документи от местната история 

и създаване на исторически бази данни за Русе и региона. Така възрастните хора ще из-

ползват пълноценно свободното си време, ще имат достъп до модерно оборудване и тех-

нологии, ще създават нова приятелска среда за дискусии и формират нови социални 

контакти.  
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2. КОНКУРСИ 

2.1. XIІ Международен конкурс за екслибрис „Ех Vino – Ex Veritas“ 

В тазгодишното издание на конкурса участваха 209 творци от 29 държави. Журито 

на конкурса, с председател проф. Божидар Йонов и членове: проф. Светослав Кокалов и 

Иван Токаджиев, отличи с Голямата награда Ивелин Широв от България за екслибриса 

„Ex Vino“. Наградата на победителя връчи Иван Токаджиев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивелин Широв – носител на Голямата награда 

 

Наградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се присъди на 

Александър Улибин от Беларус за творбата „Exlibris Oleg S.“ Бяха връчени и две спонсор-

ски награди: фирма „ПРОММОНТ“ ООД отличи екслибриса на Мара Силвестри от Аржен-

тина „Ex Vino – Ex Veritas“, а наградата на РОТАРИ КЛУБ – Русе отпътува при белгийския 

художник Мартин Р. Байенс за неговата творба „Ex vino – Ex veritas Martin R. Baeyens 

Belgium“. 

В рамките на събитието беше открита изложбата „Ex Vino – Ex Veritas“, която пред-

ставя творби на всички участници в конкурса. 
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2.2.  ІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС И БЛИЦАНИМАЦИЯ „КОСМОС И 

ХАОС“ 

 Уникалният за България и Източна Европа конкурс се проведе за втора по-

редна година и привлече за участие творци от 15 държави от Европа, Азия и Латинска 

Америка. Жури с председател проф. Алберт Бенбасат и членове: проф. Виктор Паунов, 

доц. Александър Илиев и Георги Пасев – художник, номинира за награждаване: Хорхе 

Силес Тригосо и Оскар Салес Санхинес от Боливия, Марко Стоянович и Иван Стоянович 

от Сърбия, Валерий Чмирьов от Украйна и Амир Мохамед Нури Делуей от Иран.  

 С Голямата награда бяха отличени Хорхе Силес Тригосо и Оскар Салес Санхинес 

за тяхната съвместна творба „Апокалиптична трансформация“. Журито връчи и една по-

ощрителна награда на иранския художник Амир Мохамед Нури Делуей за неговия комикс 

„Баща“. 

 

Сертификати за участие получиха трима русенски творци, включили се в конкурса 

– Стоян Стоянов-Комитски, Стефан Стефанов и Диян Бошнаков. 
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IV. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 
През 2016 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ отново спечели ре-

дица престижни отличия. Световно признание получи проект „Забавна финансова гра-

мотност за деца и младежи“. Той беше номиниран от Информационно общество WSIS 

в категория „Изграждане на капацитет“ с мотива „специфично подчертана релевантност 

със световните стандарти за финансова грамотност на населението“. В оспорвана надп-

ревара между 400 участници от цял свят проектът беше определен за втори подгласник 

в категорията си и удостоен с награда „Шампиони“. 

 
В края на 2016 година неправителствената организация „Библиотеки на бъде-

щето“ връчи своите награди за иновации Екип от независими експерти и лидери от Ве-

ликобритания, Дания и Швеция имаше нелеката задача да оцени 32 предложения и да 

отличи петте най-добри. За наша радост сред тях е и нашият проект „Ние сме част от 

Вашия живот“. Предложението на нашата библиотека е отличено за приноса си в подоб-

ряване на качеството на живот на хората в извънтрудоспособна възраст.  
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Удостоверение за положителен резултат от изследване по метода „таен клиент“ по-

лучи Библиотеката. Признанието е за високото качество на обслужване и професио-

нални познания и е потвърждение за компетентността на работещите в библиотеката. 

 
 

Актьорите от Театралната студия „Библиотеката“ при Русенската библио-

тека спечелиха сърцата на публиката и журито и бяха удостоени с Втора награда за „Най-

добра театрална трупа“ във възрастовата категория над 13 години на ХХ Национален 

ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“. 
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Русе е вторият най-четящ град в България в кампанията „Забавното четене 2016“. 

Награда за „Най-четящо училище“ през 2016 година спечелиха децата от СУ„Васил Лев-

ски“ – Русе. 

Читател на годината на Русенската библиотека за 2016 г. е Димитринка Костади-

нова. Русенката, която е юрист по образование и докторант по търговско право в РУ „Ан-

гел Кънчев“, е заела през годината 237 бр. библиотечни единици. Наградата за победи-

телката е посещение на Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата 

Мария Габриел. 
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V. ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 
Изключително ценни дарения получихме и през 2016 година. С особена стойност 

за всички русенци е личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, която включва 

пълния сбор от събрани произведения, монографии и трудове на видния български 

учен, създадени в продължение на дългогодишната му научна дейност, и дава възмож-

ност да се проследи развитието на някои изследвания от първия им печатен вариант до 

последната редакция. Включени са и всички статии, очерци и рецензии на академика, 

както и подарени книги от български автори с автограф. Щедрият дарителски жест е 

на семейството на най-малкия син на акад. Арнаудов – Петър Арнаудов, в лицето на съп-

ругата му Искра и дъщеря му Олга, и обогати съхраняваната в Русенската библиотека 

лична колекция на академика. 

 

 

 Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов 
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НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ 

 

Аделина Стефанова Диана Стефанова Надежда Вълчева  
Адриан Василев Димитър Георгиев Никол Събева  
Александрина Пенчева Димитър Веселинов Николай Нанов  
Александър Господинов Димо Тодоров проф. д-р Николай Ненов  
Александър Недков Евгени Алексиев Ния Николова  
Алексей Атанасов Елга Наумова Олга Арнаудова  
д-р Анелия Любенова Елена Коматова Павлина Петкова  
Анита Коларова Елена Хайтова д-р Петкан Проданов  
Анка Бояджиева Емил Елмазов Петър Арнаудов  
Анко Илиев Иванов Емил Инджов Петър Петров  
Анна Ангелова Емилиян Енев Петя Георгиева  
Асен Иванов Желязко Стойчев Пламен Иванов  
Атанас Маринов – Атман Жечка Горчева Румен Колев  
Атанас Панчев Живка Иванова Румяна Лечева  
Атанас Раденски Живодар Душков Светлана Петкова  
Атанас Тончев Иван Иванов Селвер Алиева  
Банко Банков Иван Марков Соня Гарабедян  
Благой Ранов д-р Иво Братанов Стана Апостолова  
Божидар Попов Ина Неделчева Стефан Ботев  
Борислав Владиков Искра Арнаудова Стою Сариев  
гл. учител Боряна Куюмджиева Йордан Начев Стоян Цонев  
Боян Драганов Кирил Дочев Тамара Караколева  
Валентин Иванов Кънчо Великов Татяна Николова  
Валентин Стефанов Латинка Трифонова Тодор Тодоров  
Валентина Караджова Лена Гоцева  Тодор Филев  
Венета Домусчиева Лидия Попова Трифон Трифоновски  
Венцеслав Стоянов доц. д-р. Любомир Любенов Хачик Лебикян  
Весела Василия Людмил Радев Христо Черняев  
Виолета Йорн проф. Марин Добрев Цветан Илиев  
Габриела Митева Марин Калонкин Цвятко Дечев  
Галения Димитрова Марина Владева Юлий Йорданов  
Данаил Стойчев-Хърст Мира Душкова Юлия Дончева  
Даниела Иванова Мирослав Петров Ясен Калайджиев  
д-р Диана Илиева  подп. о. з. Мирчо Куйкин    
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 КОЛЕКТИВНИ ДАРИТЕЛИ 

„Алтернатива за гражданско развитие“ ООД – Русе 

„Еконт-експрес“ ООД 

„НордПлан“ – Русе 

„Програмиста“ ООД 

„Проммонт“ ЕООД 

Artdesign 

Lions club – Русе 

Американски колеж В. Търново 

Бургаски свободен университет 

Българо-американска комисия за образователен обмен„Фулбрайт“ 

Галерия „Възраждане“ 

Генерално консулство на Република Турция 

Издателство „АБ“ 

Издателство „Ахат“ 

Издателство „Захарий Стоянов“  

Издателство „Комунитас“ 

Издателство „Тангра ТанНакРа“ 

Издателска къща „Хермес“ 

Издателска къща „Новата цивилизация“ 

Клуб „Хавана“ 

Клуб „Хаваяна“ 

Народно читалище „Надежда“ – гр. Оряхово 

Национален фонд „Култура“ 

Национална асоциация „Международни отношения“ 

Нов Български Университет 

Общински съветници от „Патриотите, ВМРО и Глас народен“ 

Регионален исторически музей – Русе 

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ – Кърджали 

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград 

Ресторант „Понтона“ – Русе 

РИОСВ – Русе 

Ротари клуб – Русе 

Сдружение „Артцентрик“ – Русе 

Сдружение „Захарий Стоянов“ – Русе 

Строително оборудване“ ЕООД 

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 

Фондация „Атанас Буров“ 

Фондация „Русчук“ 

Фондация „Светлина на Балканите“ 
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ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наши партньори в реализирането на културните и образователни събития бяха: 

Министерство на културата, Област Русе, Община Русе, Информационен офис на евро-

депутата Мария Габриел, Русенска търговско-индустриална камара, „ЕКОПАК Бълга-

рия“ АД, Книжен център „Гринуич“, ВН Социален проект на „Еконт“ Строително обо-

рудване ЕДДА, ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД, МБАЛ „Медика“ – Русе, Инс-

титут за исторически изследвания към БАН, Национален институт за изследване на ви-

ното и спиртните напитки – ЕООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Исто-

рически и Философски факултети, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Висше учи-

лище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе, Държавен архив – Русе, 

Клуб на дейците на културата, Международно дружество „Елиас Канети“, МФ „Мартен-

ски музикални дни“, Русенско филхармонично общество „Добрин Петков“, Клуб по у-

шу и тай чи към Общинския младежки дом – Русе, Театър-школа „Артистисимо“, Клуб 

по творческо писане „Фантазия“ към Фондация „Бистра и Галина“, Австрийска библи-

отека, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Фондация „Русчук“, Сдружение „Кул-

турни пространства“, издателства: „Тангра ТанНакРа“, „Фабер“, „Жанет-45“, „Лени Ан“, 

„Хермес“, книжарници „Хеликон“ и „Хермес“, Дружество на свободните писатели в 

Русе, Дружество на писателите – Русе, Клуб „Мечтание“ – Русе, Дружество „Будител“ – 

Област Монтана, Национално движение Русофили, Регионален клуб „Традиция“ – 

Русе, Военен клуб – Русе, Движение „Русофили“, Спортен клуб по авиомоделизъм 

„Приста“ – Русе, с председател Явор Йотов, Шахматен клуб „Дунав 1931“ – Русе, Регио-

нално движение „Приятели на Русия“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, ПГ по 

туризъм „Иван П. Павлов“, Колегия по културно-масова дейност при МГ „Баба Тонка“, 

ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“, НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, ОУ „Отец Паисий“ – 

Русе, ОУ „Иван Вазов“, СОУ „Хр. Ботев“, СОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Братя Миладинови“, 

ОУ „Ангел Кънчев“, Училище „Фарос“, Образователен алианс „Парнас“, ЦДГ „Пинокио“, 

ЦДГ „Зора“, ЦДГ „Незабравка“, ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Радост“, ЦДГ „Слънце“, Център за об-

ществена подкрепа „Том Сойер“ към РКО „Каритас“, Училище по роботика 

„Robopartans“, с ръководител Донка Симеонова и Клуб по роботика към МГ „Баба 

Тонка“, Школа по суинг танци „Линди Хоп Русе“ с ръководители Радина Костадинова и 

Надежда Иванова, клубове „Различни и равни“ и „Млад педагог/Социален педагог“ при 

РУ „Ангел Кънчев“, Дневен център за стари хора на фондация „Трета възраст“ и Дневен 

център за възрастни с увреждания, Областната организация на „Съюз на пенсионерите 

– 2004“ – Русе, Сдружение „Сцена за европейско изкуство“, Храм „Св. Николай Чудотво-

рец“, Общество „Бяло братство“, НЧ „Захари Стоянов – 1937“, НЧ „Христо Ботев – 1908“, 

самодейци от русенските квартали Средна кула и Долапите и др., на които благодарим 

за доверието. 
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НА ДОБЪР ЧАС! 

ТЕ СЪЩО ЧЕТОХА С НАС!  

 


