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I. БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

1. БИБЛИОТЕЧНИ КОЛЕКЦИИ 

1.1. Колекции от книги и непериодични издания 

През 2020 година във фондовете на Регионалната библиотека се съхраняват 

627 744 библиотечни документа. Продължиха дейностите по обновяване на 

пространствата за съхранение на библиотечните колекции. 

Новонабавените библиотечни материали през 2020 г. са общо 12 656, като 9 843 са 

непериодичните издания – книги, електронни и други издания. По начин на постъпление 

непериодичните библиотечни документи са разпределени както следва: набавени чрез 

покупка – 3 986 броя, получени по депозит – 5 078 броя и постъпили дарения от граждани 

и институции – 779 броя (Диаграма 1). 

 

 
Диаграма 1 

 

По програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ през 2020 г. във фондовете на библиотеката постъпиха 2 282 екземпляра 

на 1 231 заглавия от 53 български издателства.  

1.2. Периодични издания  

През 2020 година Русенската библиотека получава по абонамент и дарения 141 

заглавия на периодични издания – 42 вестника, 95 списания и 4 електронни бази данни.   
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2. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ 

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

2020 беше трудна година за работата на Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ Русе. С обявяването на извънредното положение в страната библиотеката се 

изправи пред предизвикателството да работи в дистанционен режим. Това наложи 

работните процеси, в т.ч. обслужването на читатели, бързо да се адаптират към новите 

условия и с помощта на съвременните информационни и комуникационни технологии да 

отговорят на нуждите на читателите и ползвателите. Благодарение на уеб базираната 

библиотечна система библиотеката не загуби връзката със своите потребители и спадът 

на читателите не беше толкова драстичен, което може да се види на Диаграма 2.  

През 2020 за пръв път прага на библиотеката прекрачиха 1 026 читатели, от които 

396 са деца и младежи до 14-годишна възраст. 

 

Диаграма 2 

На следващата диаграма може да бъде видяно разпределението на читателите по 

възраст през последните две години.  

 

Диаграма 3  
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2.2. Посещения  

В резултат на ограниченията, наложени от извънредното положение, и 

последвалата извънредна епидемична обстановка, е отчетен значителен спад в 

посещенията на библиотеката – 46 616 за 2020 година, като през предходната 2019 те са 

били 82 017:  

 
Диаграма 4 

 

 
Диаграма 5  
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2.3. Заети библиотечни документи 

И през отминалата година продължи обновяването на фондовете на Библиотеката. 

Въпреки пандемичната обстановка обслужването на потребителите не беше прекъснато. 

През собствените си акаунти читателите ползваха услугите на уеббазираната 

библиотечна система и презаписваха или резервираха желаните от тях заглавия.  

 
Диаграма 6 

 

 
Диаграма 7 
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Според статистиката и през 2020 година на първите места по заемания се нареждат 

автори и произведения, които се изучават в училище или са част от препоръчителната 

литература. Общата класация за читатели до и над 14-годишна възраст се оглавява от 

„Хамлет – принц датски“ на Уилям Шекспир, произведенията на патриарха на българската 

литература – Иван Вазов и „Старогръцки легенди и митове“, които се изучават както в 

основното училище, така и в средната степен на образование.  

Извън учебната програма класацията за най-заемани български автори от 

читателите над 14-годишна възраст се води от Мария Лалева и романът ѝ „Живот в 

скалите“, Георги Господинов, като от неговото творчество най-търсени са „Физика на 

тъгата“ и „Времеубежище“, Захари Карабашлиев, Михаил Вешим, Розмари Де Мео със 

„Стопанката на Господ“, Венета Райкова и др. Трайно висок е интересът към книги на 

историческа тематика, сред които водещо място заемат романите на Токораз Исто, Неда 

Антонова, Калин Тодоров, както и „Алманах“ (издание на телевизионното предаване 

„Фермата“) и др.  

Традиционно на върха в класациите за най-четени чужди автори са Даниел Стийл, 

Сандра Браун, Джефри Арчър, Дейвид Балдачи и др. Траен остава интересът към 

биографиите на известни личности, както и към книги за самоусъвършенстване и 

позитивно мислене. Най-търсените имена в този тип литература са Наполеон Хил, Джо 

Витале, Луиз Хей и Лиз Бурбо, Раиса Ренар, Стивън Кови и др. 

Специално обособените стелажи с литература за тийнейджъри се превърна в 

предпочитано от подрастващите място за заемане на нова литература. С голям интерес се 

ползват книгите на блогърите Слави Панайотов, известен като Слави от The Clashers, Емил 

Конрад и др. 

При децата извън учебната програма най-четените книги за 2020 г. са „Пърси 

Джаксън и боговете на Олимп“ на Рик Риърдън, „Моето семейство и други животни“ на 

Джерълд Даръл, „Туфо рижият пират“ на Георги Константинов, „Ян Бибиян“ на Елин 

Пелин, „Къде е мама?“ на Джулия Доналдсън и Аксел Шефлър и др.  

За да бъде незабравимо изживяването Библиотека за най-малките жители и 

читатели на Русе, в началото на годината стартира пълното обновяване на детския отдел 

като за целта се изгради напълно иновативно за българските културни институции 

пространство за деца и младежи „Библиотечко“. Идеята на екипа е да бъде обособена 

съвършено нова специализирана, съобразена с изискванията на поколението алфа, среда 

за децата и гостите на Русе, техните придружители и учители. С нейното създаване екипът 

на библиотеката се стреми да вдъхнови децата за четене, да им предостави атрактивно 

пространство за придобиване на нови знания, умения, повишаване на функционална 

грамотност, където да се връщат с желание и ентусиазъм.  
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Началото на промяната бе поставено със съвместен проект с Детски научен център 

„Музейко“, а по проект „Графити на светло“ по програма Култура на Община Русе е 

оформена тийнейджърската зона. През 2021 година по проект „Откриватели“, 

финансиран от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, предстои 

пространството да бъде напълно завършено, като се оформят зони, съобразени с 

възрастта и интересите на децата и тийнейджърите. 

Макар и в условия на пандемия „Библиотечко“ направи първите си стъпки и в него 

се проведоха поредната вечер на книгите за Хари Потър, традиционните за институцията 

„Родителско кафе“, срещи „Бебе с книга“. Периодично се провеждаха демонстрации и 

обучения с новите технологии: 3D принтер, VR очила, роботи Finch и Bee-Bot на деца, както 

и свободни занимания за деца и техните родители. 

Извънредната ситуация „роди“ и Книжко – усмихнато книжно човече, благодарение 

на което желаната от читателите книга пристига в техния дом. Инициативата предизвика 

интерес сред русенци и бързо придоби популярност. 

 

 
  



РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – РУСЕ 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020 

    9 
 

2.4. Местна история, справочнобиблиографска и междубиблиотечно заемане  

И през изтеклата година част от съхраняваните във фонда на отдел „Местна 

история и краезнание“ документи бяха представени пред русенска публика. Традиционно, 

по повод рождения ден на библиотеката, беше подредена изложба, която през 2020 

година беше посветена на родения в Русе проф. Венелин Ганев – български юрист, 

дипломат политик и академик. Проф. Ганев е един от тримата регенти на малолетния цар 

Симеон ІІ. Експозицията представи както негови фундаментални трудове в областта на 

правото, така и изследването му за Шопен, издадено през 1919 г., както и подписания от 

него Указ № 266 от 1945 г., с който е приета Наредбата закон за откриване на Висше 

техническо училище в Русе. 

По повод 170-ата годишнина от рождението на Захари Стоянов е представена и 

изложбата „Летописецът Джендо“. Експозицията представя първата самостоятелно 

издадена творба на Захарий Стоянов – брошурата „Искендер бей“, публикувана през 

1882 г. и издадена от Никола Обретенов (отпечатана в Русе, в печатницата на Нестор 

Жейнов) и „Четите на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата (1867 – 1868)“, 

(издадена в Пловдив през 1885 г.). Интересът на посетителите беше привлечен от редица 

първи издания, които русенската културна институция съхранява, като „Христо Ботйов. 

Опит за биография“, „Чардафон Великий“ (и двете издадени в Русе през 1887 г. в 

печатницата на Наталия Каравелова и Сие), както и първото издание на „Записки по 

българските въстания“ – ключова творба не само в творчеството на Захари Стоянов, но и 

в цялата българска история. 

.  

Изложба „Летописецът Джендо“ 
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25 неизвестни писма на Панчо Владигеров до Владимир Стоянов обогатиха 

колекцията на отдел „Местна история и краезнание“. Кореспонденцията е водена между 

1938 и 1949 година. Повечето са писани от Шумен и разкриват многопластови отношения, 

като в тях се споделят не само делови, но и здравословни и битови проблеми. Освен че 

допълват богатия фонд на библиотеката, писмата разкриват социално-битовата картина 

на градския живот по време и в годините след Втората световна война. 

Неизвестните писма на Панчо Владигеров са ценна находка и основателно 

предизвикаха медиен интерес.  
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По повод 100 години оперно дело в Русе писмата са представени в сп. „Българско 

музикознание“, № 3/2020 с доклад със заглавие „Любезни Владимире… Писма на Панчо 

Владигеров до Владимир Стоянов“. Автори на научната публикация са библиографите-

експерти Валерия Йорданова и Ренета Константинова. 

Продължават и дейностите, насочени към популяризиране на една от най-ценните 

колекции във фонда, а именно – книжовното културно наследство на Змей Горянин. За 

целта е разработен проект, който е одобрен за финансиране по Програма „Културно 

наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“ към 

Национален фонд „Култура“. В рамките на проекта се предвижда да бъде дигитализиран 

и популяризиран със средствата на съвременните технологии съхраняваният в 

библиотеката архив на писателя. 

В помощ на изследователи, докторанти и научни работници през 2020 година са 

изработени 40 писмени тематични библиографски справки (през 2019 година те са 

76). Справките са в помощ на студенти, докторанти, млади научни работници и др. Темите 

покриват широк спектър на знанието. Преобладават в областта на педагогиката, свързани 

с методиката и дидактиката на обучението по различни предмети в началното училище, 

като: „Проективен тест на Рене Жил“, „Педагогическите възгледи на Януш Корчак“, 

„Социално-педагогически дейности за подкрепа на родители на деца със специални 

образователни потребности“, „Ролята на семейството и специалния педагог в развитието 

на фината моторика при деца със СОП“ и др.  

Отчетено е увеличение на справките в областта на правото – общо седем през 

2020 г. Ето и някои от търсенията: „Възобновяване на административните производства 

като специфичен способ на контрол на АПК и ЗАНН“, „Ограничаване и лишаване от 

родителски права“, „Интеркултурна комуникация и международно сътрудничество в 

сферата на правосъдието и вътрешния ред – опитът на България“, „Информационната 

сигурност – базов аспект на националната сигурност“ и др.  

В областта на краеведските издирвания са направени справки за Нигохос Бедросян, 

Екатерина Каравелова, Георги Чендов, Иван Донев и „Основаване и дейност на Русенския 

частен комитет на ВРО“. 

Извършените през годината информационни търсения и устни справки са 2 898, 

срещу 3 694 през 2019 година. Заявените и изпратени документи чрез 

междубиблиотечно заемане са 192, като естествено превес имат изпратените 

документи, които са 138. 
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2.5. Редакционно-издателска дейност 

През изтеклата година значително развитие получи издателската дейност на 

библиотеката. Наред с традиционните за институцията каталог с екслибриси и сборник 

от международната конференция са издадени общо 6 заглавия, като значително е 

разширен тематичният обхват на публикациите.  

За поредна година сборникът от Международната научна конференция 

„Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ излиза в два тома и 

обхваща 111 научни доклада на 128 участници от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, 

Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България. Провокативната тема за 

еволюцията и революцията и за моделите на развитие привлече за участие специалисти 

от различни области на знанието – представители на 27 висши учебни заведения, четири 

института от Българската академия на науките, на Националните библиотеки в Румъния 

и България, Националната университетска библиотека „Гоце Делчев“ в Щип, Република 

Северна Македония. Свои научни разработки представиха 6 неправителствени 

организации от България и Румъния. С доклади участваха и партньорите организатори от 

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе и 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в 

Пловдив. 

В научния съвет на сборника са включени водещи имена в българската наука: проф. 

д-р Тони Шекерджиева-Новак от Академията за музикално, танцово и изобразително 

изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, проф. д-р Маргарита Богданова – 

преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, проф. д-р Маруся Любчева от 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф. д-р Любима Деспотова-Толева от 

Медицинския университет в Пловдив, проф. д.ик.н., д.н. (Нац. сигурност), д.н. (Соц. 

дейности) инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна 

Академия „Георги С. Раковски“ – София, чл. кор. проф., д.т.н. Христо Белоев и проф. д-р 

Ангел Смрикаров от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Членове на редакционния 

екип, ангажиран с издаването на сборника, са: Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети 

Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова и Татяна Савова от екипа на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. 

В изданието научните трудове са систематизирани в рамките на тематичните 

направления, по които работиха участниците в конференцията: „Лингвокултурологични 

и исторически модели на развитие“; „Еволюция и революция в изкуството и 

комуникациите“; „Икономика, общество, здраве“; „Еволюция и революция – политически 

и правни аспекти и образователни модели на развитие“. Изданието е публикувано  със 

съдействието на Фонд „Научни изследвания“. 



РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – РУСЕ 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020 

    13 
 

                          

207 творби на участници от 29 държави (Турция, Русия, Украйна, Япония, Китай, 

Аржентина, Мексико, Италия, България и др.) са включени в луксозния двуезичен 

каталог на ХVІ Международен конкурс за екслибрис „Ex Libris – Ex Inventions“.  

Международно жури с председател проф. д-р Мъгърдич Касапян – преподавател в 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, селектира творбите за каталога, а изящният дизайн и оформление са дело на 

Мартин Йорданов от Примакс и Кристиан Гайдаров от Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“. 

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на културата на 

Република България и Община Русе.  
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Съвместно с Университетската болница за многопрофилно лечение „Канев“ АД – 

Русе стартира и издаването на Научно електронно списание „Общество и здраве“. 

Авторитетният редакторски екип и международен научен съвет, в който влизат 

представители на научни организации и университети от 19 държави, подбра и издаде в 

първите два броя на списанието 65 научни статии от изпратените над 200 научни 

разработки.  

През 2020 г. по проект, финансиран по програма „Публики“, модул „Привличане и 

развитие на публики“ на Национален фонд „Култура“, беше отпечатан албум „Послания 

на времето“. Интерактивният албум с 3D добавена реалност и QR препратки е още един 

опит Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да популяризира, със средствата на 

съвременните технологии, личности от българския обществен живот през  ХХ век  през 

призмата на техните послания до акад. Михаил Арнаудов, както и неговия принос за 

формиране на българската национална идентичност. 

Издателството на библиотеката публикува и изследването на Красимира Игнатова 

и Евгени Алексиев „Военен клуб – Русе. Изследвания и данни за неговото създаване и 

дейност 1884 – 2020 г.“, както и монографията „Приложение и метрологично 

осигуряване при възстановяване на повърхнини“ на доц. д-р инж. Данко Христов 

Тонев. 
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3. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се утвърди като център за 

изграждане общество на знанието и институция, предлагаща възможности на всеки член 

на общността за учене през целия живот. За съжаление, ограниченията, наложени от 

разпространението на COVID-19, доведоха до намаляване и на броя проведени обучения, 

които през 2020 г. са общо 51. В тях се включиха 352 участници, от които 105 са 

библиотекари и библиотечни специалисти от областта, а 237 – граждани.  

Пандемичната обстановка наложи не само ограничение. Тя създаде и възможност 

да бъдат приложени съвременни технологични решения за онлайн провеждане на 

обучения. Именно по този начин е проведено обучение по авторско право, в което се 

включиха 11 специалисти от библиотеката, а с помощта на колеги от сектор 

„Автоматизация“ са заснети обучителни материали за ползване на библиотечните 

каталози и управление на личните профили. 

Към ползване на новите възможности за провеждане на масови събития бяха 

насочени и обучения за ползване на платформата Zoom, проведени с библиотечни 

специалисти от областта.  

 

           
 

Библиотеката беше домакин и на среща със съоснователя на ARC Academy и бивш 

директор на Pixar Антони Христов с креативни млади хора от Русе и страната. Събитието 

беше организирано чрез фейсбук групата „Креативно Русе“ за всички, които се занимават 

или искат да се занимават с развитието на гейм разработки – от разработването на 

персонажи до 3D моделиране и дизайн, и желаят да получат необходимите знания за това 

или да надградят вече получените.  

В свободен разговор специалистът сподели своя опит и даде напътствия и съвети 

на творците, които искат да работят по свои проекти в областта на гейминга и 3D 

анимацията.   
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4. ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

Интернет наложи трайна промяна в 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 в края на 2016-а година беше създаден и публикуван нов сайт на 

библиотеката. Онлайн платформата предоставя информация за всички актуални новини 

и събития, свързани с библиотеката, както и достъп до услуги, в това число и възможност 

за онлайн разплащане през виртуален пост-терминал. От графиката на Диаграма 8 може да 

се види скокът на потребление през последните две години, като не бива да пренебрегваме 

факта, че през 2020 г. се наблюдава спад в показателите и причините за това трябва да бъдат 

анализирани и отстранени. 

 
    Диаграма 8 

  

Сесии в сайта Посетители в сайта 

233460
208913

294412 272001

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

2020 година 2019 година
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Продължи тенденцията към нарастване на броя потребители в социалните медии. 

Особено отчетливо е видно това от показателите за фейсбук профила на библиотеката.  

 
Диаграма 9 

Споделените видеоматериали от масови събития и участия на колеги в различни 

форуми повиши интереса и доведе до увеличаване на посещенията в Slide Share, You Tube 

и ISSUE. Движението на посещенията в трите социални медии може да бъде видяно в 

следващата диаграма.  

 
Диаграма 10  

2020 година

2019 година

2443238

2072661

Посещения във Фейсбук профил 
на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –

Русе

Посещения в 
SlideShare Посещения в You 

Tube и ISSUE

7506

4678

4422

2705

Посещения в Slade Share, You Tube и ISSUE

2020 година

2019 година

http://www.slideshare.net/libruse
https://www.youtube.com/user/libruse
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II. НАУЧНИ ФОРУМИ  

1. VII Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или 

за моделите на развитие“, Русе, 17 – 19 септември 2020 г. 

VII Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за 

моделите на развитие“ се проведе от 17 до 19 септември 2020 г. в гр. Русе.  За първа година 

научният форум беше под патронажа на Министерство на културата и със съдействието 

на Фонд „Научни изследвания“. Съорганизатори на събитието бяха Академията за 

музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Научен 

ръководител на форума беше чл. кор., проф., д.т.н. инж. Христо Белоев – ректор на 

Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

128 участници със 111 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна 

Македония, Косово, Румъния, Беларус и България – се включиха в работата на форума, 

посветен на 170 години от рождението на Захари Стоянов. 

Министърът на културата Боил Банов изпрати поздравителен адрес до 

организаторите и участниците в конференцията. Поздравления изпратиха също и 

областният управител Галин Григоров, кметът на Русе Пенчо Милков, Ростовският 

държавен икономически университет и Брановишкият държавен университет от Беларус. 
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Теодора Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

Ролята на партньорството при организирането на форума беше ключово послание 

в словото на директора на библиотеката – г-жа Теодора Евтимова. Тя изтъкна, че: 

„…нашата, за първи път есенна, конференция носи особен заряд, защото предлага 

съвършено нов модел на организирането и провеждането на един научен форум. Тя вече 

е Събитие, което наистина еволюционно се приспособи към революционните 

предизвикателства на времето. Стана така, че върху платформата на досегашните 

конференции надградихме ново академично съдружие, което пък съвсем логично разши-ри 

контактите ни на международно ниво. Като резултат имаме невероятен масив от над 100 

доклада, научни съобщения и разработки, а присъствието в Русе на известни имена от 

научните среди в България, Русия, Беларус, Сърбия, Косово, Република Северна Македония, 

Италия и Румъния може само да ни радва“. 

                            

 
Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак  

Ректор на  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ –  Пловдив 

Ин. Иван Иванов 
Изпълнителен директор на УМБАЛ 

„Канев“ – АД, Русе 
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Пленарни доклади на форума бяха представени от водещи имена в българската 

наука: проф. д-р Маргарита Богданова – „Университетските бизнес модели – преди и след 

covid 19“, проф. д-р Маруся Любчева – „Революция в индустрията и еволюция в 

образованието или интелигентно развитие“, проф. д-р Любима Деспотова-Толева –

„Учителят и ученикът: quo vadis?“, „Визия за университета на бъдещето“ – представен от 

екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. инж. Христо 

Белоев и проф. д-р инж. Ангел Смрикаров и „Науката като инструмент за социално 

развитие“ на  проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности), инж. 

Венелин Терзиев – „Науката като инструмент за социално развитие“. 

Темата за еволюцията и революцията и за моделите на развитие привлече за 

участие специалисти от различни области на знанието – представители на 27 висши 

учебни заведения, четири института от Българската академия на науките, на 

Националните библиотеки в Румъния и България, Националната университетската 

библиотека „Гоце Делчев“ в Щип, Република Северна Македония. Свои научни разработки 

представиха 6 неправителствени организации от България и Румъния. В петте работни 

секции се чуха становища за еволюцията и революцията от гледна точка на образование, 

медицина и здравеопазване, филмово изкуство, история, кино, езикознание, на точните и 

икономическите науки, счетоводство, социология и др. Върху основата на досегашните 

конференции бяха надградени нов опит и възможности за активиране на академичното и 

международното научно-образователно сътрудничество. 

В рамките на научния форум, на 17 септември се проведе концерт на 

съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 

Асен Диамандиев“, гр. Пловдив. А естествен завършек на конференцията е публикуваният 

с научните разработки сборник в два тома. 

2. Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към 

познанието“, Русе, 29 юни 2020 г. 

За първа година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, съвместно с 

Регионално управление на образованието – Русе, организира научен форум, насочен към 

младежката аудитория. Целта на организаторите е да се стимулира интересът към 

издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, 

културните и обществените процеси в миналото и днес, да се насърчат изследователските 

търсения в областта на хуманитарните науки и да се даде трибуна на ученици и младежи 

до 26 г., които следват стъпките на Михаил Арнаудов и чиито разработки, проекти и 

предложения могат да получат публичност.  
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Работата на форума стартира с приветствие на директора на библиотеката Теодора 

Евтимова. Към участници и гости се обърнаха и началникът на Регионално управление на 

образованието – Русе – Росица Георгиева и доц. Десислава Атанасова – зам.-ректор на РУ 

„Ангел Кънчев“.  Бяха получени приветствия към организаторите и участниците от името 

на кмета на гр. Русе – Пенчо Милков и от областния управител на Област Русе – Галин 

Григоров. От далечна Канада видео поздрав изпрати внучката на акад. Михаил Арнаудов 

– Олга Арнаудова. 

 

Във форума се включиха 50 участници – ученици, студенти, млади учители и 

докторанти от Русе, Варна, Разград, Видин, Симитли, Джебел, Бяла и Две могили. Те 

представиха своите разработки в категориите: доклади, презентации и видеоклипове. 

Младежките изследвания бяха оценявани от жури с председател д-р Капка Иванова – 
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научен ръководител на форума, и представители на културни и образователни 

институции. Бяха отличени най-добрите изследвания в отделните направления и 

категории. Призът за най-добър изследователски проект в областта на хуманитарните 

науки беше присъден на Христина Пенчева от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли, 

за проекта „Бъдни вечер в моя роден край“. 

Първият младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“ 

приключи с чувство за добре свършена работа, а участниците си обещаха, че ще се видят 

пак и през следващата година. 

 

„Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“ 

 
3. Кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“, Русе, 27 

май 2020 г. 

В рамките на проект „Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на 

културно-историческото наследство“ в часовниковата кула на русенската регионална 

библиотека беше оформено пространство, което да бъде предлагано от туристическите 

оператори като туристическа дестинация. За популяризиране на тази възможност през 

месец май се проведе кръгла маса на тема „Потенциалът на библиотеките за културен 

туризъм“. Гости на форума бяха проф. Венелин Терзиев – изпълнителен директор на 

„Реставрация“ ЕАД към Министерство на културата и Ирена Петрова – директор на 

дирекция „Култура и образование“ в Община Русе. В работата на кръглата маса се 
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включиха представители на русенски туристически и рекламни агенции, хотели и онлайн 

платформи за настаняване, на ресторантьорския бранш, както и неправителствени 

организации с интерес в сферата на културния туризъм, медии и др. 

                           

Потенциалът на библиотеките за културен туризъм 

 

4. Участия на представители от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 

Русе в конференции и научни форуми  

4.1. Кръгла маса по повод 125 години от рождението на Кирил Старцев, Русе, 

27 януари 2020 г. 

Специалисти от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се включиха с доклад 

„Откриването на Съдебната палата по страниците на русенските вестници“ в програмата 

на кръгла маса, посветена на 125-ата годишнина от рождението на Кирил Старцев – виден 

русенски общественик и кмет на града. Валерия Йорданова и Ренета Константинова 

представиха извадки от ежедневниците „Русенска поща“ и „Народна борба“, излизали през 

40-те години на миналия век в дунавския град, чиито течения се пазят във фонда на 

библиотеката. 
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4.2.  XXX Национална конференция на Българската библиотечно-

информационна асоциация на тема „Библиотеките в дигиталната епоха“, София, 15 

и 16 октомври 2020 г. 

Три доклада, представящи актуални въпроси и тенденции в работата на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, бяха представени на ежегодната 

конференция, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация.  

„Общуването с културното наследство – право на всеки. Иновативни практики в 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе“ беше темата на доклада, представен от 

Валерия Йорданова и Ренета Константинов. Докладът показва опита на русенската 

библиотека в работата ѝ по проекти, финансирани от Национален фонд „Култура“ по 

програмите „Културно наследство“ и „Публики“. 

Докладът на главния библиотекар д-р Теодора Пейчева-Дянкова – „Интегрираната 

библиотечна система Koha и внедряването ѝ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

– Русе“, представи опита на културната институция в процеса по внедряване на уеб 

платформата в периода 2018 – 2020 г. Докладът проследява пътя от миграцията на данни 

до цялостното автоматизиране на всички библиотечни процеси и представя пред 

професионалисти от цялата страна опита на библиотеката в хода на тази радикална 

трансформация. 

Третият доклад – „Библиотечни пространства. Физическото и виртуалното 

измерение на библиотеката“, съвместна разработка на Валентина Караджова и Ирена 

Русанова, засяга динамичните процеси на промяна на физическите и виртуални 

библиотечни пространства в библиотеката.  Представен е опитът при изграждане на 

обновени пространства за потребители от всички възрасти, както и за провеждане на 

големи събития,  дискусии, презентации, обучения, в търсене на добрата функционалност, 

модерната визия в цялостното преосмисляне на функциите на библиотеката. 

4.3. Национална конференция „Децата, училището, книгите и библиотеката 

2020“, Варна, 5 – 6 октомври. 

Посветена на 90-годишнината от  създаването на Детски и средношколски отдел в 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, конференцията събра библиотекари, 

учители, писатели, илюстратори. Участниците споделиха мнения, идеи и опит в работата 

си с децата, а русенската библиотека беше представена с две разработки.  

В доклада „От играта до знанието“ завеждащият детския отдел Ирена Русанова 

сподели с колеги от цялата страна добрите резултати от реализираните вече проекти 

„Силата на знанието“ и „Архитектурно-строителна работилница за деца. От играта към 

знанието“ и ролята им за промяната в осмислянето на пространството Библиотека.  
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Вторият доклад „Библиотечко – мястото където се раждат мечти“ беше 

представен от Диана Гривева – завеждащ  отдел „Заемна“, която визуализира плана за 

обновяване на пространство на детския отдел и показа как ще изглежда той след 

приключването на неговото преустройство. Идейната и архитектурната разработка са 

съвместно дело на екип от русенската институция, Детски научен център „Музейко“ и арх. 

Магдалина Ръжева. 

4.4. Национална научна конференция „Книгата и образованието – исторически 

аспекти и традиции“, Разград, 12 – 13 ноември  

Организиран от Регионален исторически музей – Разград, форумът беше посветен 

на 200 години от рождението на Никола Икономов, 100 години от смъртта на Станка 

Николица Спасо-Еленина, 40 години къща музей „Станка и Никола Икономови” и 150 

години библиотечно дело в Разград.  

В тематичен блок „Духовният живот в българските земи през втората половина на 

19. век в контекста на общественото развитие“ с научен доклад взеха участие заместник-

директорът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе Силва Василева и 

библиограф експертът Валерия Йорданова. Темата на проучването им бе „Ръкописи за 

възрожденци в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов“. Докладът представя 

богатството на колекцията и значението ѝ за изследванията на академика върху 

българското Възраждане. 

4.5. Национален форум „Библиотеките днес“, София, 24 ноември 2020 г.  

Поради променените условия на работа, свързани с COVID-пандемията, тази година 

Форумът се проведе като смесено събитие, което библиотечните специалисти можеха да 

наблюдават онлайн. Организирано и преминало под наслов „Библиотеките: Умения за 21 

век“, ключов момент в него беше обявяването на наградите на Фондацията. Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ изпрати номинации във всяка една от категориите. За 

щастие в две от тях – за национална медия и за спомоществовател, призът беше връчен 

на нашите предложения.  

Вестник „Труд” бе отличен в категория „Национална медия“ за обективното, 

задълбочено и последователно отразяване на дейността на библиотеката като 

обществена институция, изпълняваща мисия по приобщаване на българските граждани 

към информационното общество и осигуряване на равен достъп до информация, култура, 

знание и услуги. Националната медия отразяваше целогодишно професионално и 

навременно дейността на русенската библиотека. В поредица от 11 материала 

журналистката Весела Ангелова отрази подготовката, провеждането и резултатите от 

състоялата се през септември VII Международна научна конференция „Еволюция срещу 

революция или за моделите на развитие". 
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В категорията „Спомоществовател“ беше отличена американската фирма  

InMusicBrands – отново номинация на нашата библиотека. Фирмата дари музикални 

инструменти на обща стойност 9 708.00 лв. за създаването на съвременна музикална стая. 

Благодарение на тяхната подкрепа отдел „Изкуство“ привлича младите хора с компактни 

кийборд и мастер кийборд, стейдж пиано, усилватели, духови контролери, електронни 

барабани, активни тонколони, грамофон, микрофони, слушалки, DJ контролен пулт висок 

клас, както и по-масови пособия за най-малките  читатели и родителите им. Характерно 

за тези инструменти е, че могат да бъдат ползвани в тих режим на работа. Така останалите 

читатели няма да бъдат смущавани и всеки може да ползва отдел „Изкуство” за своите 

цели. 
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III.  КУЛТУРНО-МАСОВИ СЪБИТИЯ  

Тази година беше трудна и необичайна за културния институт. От март до май 

библиотеката беше напълно недостъпна за читатели заради пандемията COVID 19, а 

всички масови събития, предвидени в календара, бяха отменени или отложени за есента. 

Втората част на годината премина при ограничен достъп на читатели и отново забрана за 

масови прояви през ноември и декември. Всичко това доведе до рязко намаляване на броя  

инициативи в библиотеката. Равносметката е: 80 събития, разпределени както следва: 12 

изложби, 33 срещи и 35 други – в т.ч. външни инициативи и мероприятия. За 2019 година 

масовите прояви са 333, от които 36 са изложби, 147 – срещи и 150 са други, в т. ч. външни. 

26 са събитията за деца през 2020 година, срещу 126 за предходната 2019.  

Променен е и профилът на посетителите на масови инициативи. На фона на 

отчетения спад на присъствалите – 24 055 за 2020 година, срещу 52 873 за 2019 г. – онлайн 

посещенията се запазват на почти същото равнище – 21 813 за 2020 година срещу 24 595 

за 2019. Тези данни водят до извода, че въпреки ограниченията жителите на Русе, а и не 

само, се интересуват от случващото се в библиотеката и когато са достъпни онлайн – 

интересът към тях не намалява, а самата институция предлага качествени и интересни за 

потребителите събития.  

Гостуването, което предизвика най-голям интерес, безспорно беше посещението на 

акад. Антон Дончев. Писателят беше придружен от съпругата си – актрисата Райна 

Василева и изпълнителния директор на Сдружение „България завинаги” Александър 

Малчев. Събитието беше част от честванията на юбилея на писателя, организирани в 

цялата страна от Инициативен комитет под патронажа на вицепрезидента на Република 

България г-жа Илиана Йотова. Г-жа Йотова уважи писателя, като се включи в русенското 

му гостуване лично. На събитието присъства и кметът на град Русе – г-н Пенчо Милков. 
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Повече от 100 русенци можаха да се срещнат на живо и докоснат до магията на 

словото на автора на „Време разделно“, а поради ограниченията много от почитателите 

на неговото творчество проследиха гостуването му  в онлайн стрийм през социалните 

мрежи на библиотеката. 

                                

Акад. Антон Дончев 

В последната вечер на януари нашият съгражданин и политик Искрен Веселинов се 

представи пред русенци в една не толкова позната за широката общественост светлина – 

тази на писател. Пред родна публика Искрен Веселинов представи поетичния сборник 

„Повиках мрака“, публикуван от издателство „Захарий Стоянов“, като авторът и неговото 

творчество бяха представени от Иван Гранитски. 

През годината свои книги представиха Нина Росна – „Стъпка от кошута“, поетът 

Атанас Тодоров и неговото „Време за любов“, Петя Нанкова с „Годината на осемте химии“, 

една от най-четените съвременни  детски писателки Катя Антонова, както и младата русенска 

авторка Мирая Гешева и др. Освен художествени творби пред публика бяха представени 

изследването на синдикалиста Ваня Григорова „Пътеводител за защита на работното 

място: Конкретни казуси, права, самоорганизация“, публикувана от Издателска къща 

„Барикада“, проучването на Стоян Райчевски „България по трудния път към 

демокрацията 1989-1997“, част от преводите от румънски на д-р Христо Боев, спомените 

на алпиниста Матей Матеев и др. 

От традиционно провежданите в библиотеката мероприятия в рамките на 

национални и международни инициативи през февруари за шеста поредна година се 

проведе Нощта на книгите за Хари Потър. Темата през 2020 година беше „Тримагически 

турнир“. Почти 60 мъгъли, магьосници и вещици от различни русенски училища – 

почитатели на симпатичния магьосник, се събраха в преобразената за целта Голяма зала 

на Хогуортс. 
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Нощ на книгите за Хари Потър 

В началото на годината творчеството на един от най-четените, превеждани и 

обичани немски автори, Ерих Кестнер, събра над 140 деца в Библиотечко, които четоха на 

български и немски език кратки откъси от негови детски книги. В този празник на 

четенето и немския език се включиха ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, СУ „Христо 

Ботев“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, ОУ „Отец Паисий“, ПЧСУ „Леонардо да 

Винчи“, ОУ „Йордан Йовков“. Неусетно надпреварата премина в приятелска среща на 

съмишленици, обединени от удоволствието да четат и споделят прочетеното. 
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Във връзка с обявеното в страната извънредно положение 15-то издание на 

ежегодния Маратон на четенето се проведе онлайн, като в него със свои видеоматериали 

се включиха наши малки читатели, артистите от Кукления театър – Русе, културни дейци 

и журналисти. 

Деветата Нощ на литературата се проведе през месец октомври. Гостите слушаха 

откъс от книгата „Хана“ на чешката авторка Алена Морщайнова в превод на Добромир 

Григоров. Освен приятните минути с актрисата Людмила Петрова те имаха възможност 

да разгледат експозицията екслибриси, част от богатата колекция на културния институт 

от 15-те международни конкурса за малка графика, както и ретро музея, който пази 

късчета история на русенската книгохранилница. 

                  

Изцяло онлайн се проведе Европейската Нощ на учените, в която библиотеката се 

включи с два филма – „Пътя на хартията – от дървото до изложбената зала“, а съвместно 

с Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – „Старите рецепти на баба“. 

Макар и ограничени като брой, организираните в библиотеката изложби се 

отличиха със своето качество и многоаспектност.  

Негово Превъзходителство посланикът на Ирландия в България Майкъл Форбс 

посети русенската библиотека, за да открие документална изложба, посветена на видния 

ирландски писател Джордж Бърнард Шоу. „Оценка на Шоу“ е съпътстваща изложба на 

книгата на Финтан О'Тул със същото заглавие, издадена от Ирландската кралска академия 

през 2017 г. Експозицията представя важни аспекти от биографията на ирландския 

творец в големи цветни пана с текстове на български и английски. Заедно с изложбата 

Ирландското посолство в България предостави на русенската библиотека и документален 

филм за Джордж Бърнард Шоу. 
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Посланикът на Ирландия се снима за спомен с част от екипа на библиотеката и 

остави своето послание в Книгата за впечатления на регионалната библиотека: „За мен бе 

удоволствие да бъда тук, в русенската регионална библиотека, да се срещна с г-жа 

Евтимова и с нейните прекрасни колеги и да открия документалната изложба, посветена 

на Джордж Бърнард Шоу". 
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През 2020  година се проведе ХVІ издание на Международния конкурс за екслибрис, 

организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Въпреки причинените от 

пандемията затруднения и промяната на първоначално планираните дати, темата на 

емблематичното за библиотеката и града ни събитие „Ex Libris – Ex Inventions“ привлече з 

участие 207 художници графици от 29 държави. Получени бяха 318 творби, като най-

младата участничка тази година беше Рада Москова на 4 години от Самоков. 

Жури на конкурса с Председател проф. д-р Мъгърдич Касапян – преподавател в 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив (България), и членове: Анна Тихонова (Беларус), Снежана Кезеле (Сърбия), Владо 

Горески (Северна Македония) и Иван Токаджиев (България), селектираха творбите и 

определиха Голямата награда. През 2020 година отличието беше присъдено на Полина 

Красимирова Николова за творбата „Cliché Ii“. Полина Николова е втората двукратна 

носителка на Голямата награда. В свое послание преди финала на конкурса тя отправи 

своето емоционално пожелание към организаторите: „Вие събирате енергията на творци 

от цял свят, не се отказвайте от мисията си!“. 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ даде своята награда на Джоселин Беноа 

от Канада за творбата „Ex Inventions 2“. Спонсорска награда от Русенска стопанска камара 

спечели Витали Бондар от Беларус за творбата „Growth Innovation“.  

В категорията до 18 години свои творби изпратиха 46 участници. Наградата в тази 

категория беше присъдена от Ротари клуб – Русе на Емил Чолаков от Пловдивската 

математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ (България) за творбата „Flight“. 

                  

Изложбата „Ex Libris – Ex Inventions“ 
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Свои творби в Галерия „Библиотека“ представи Свилен Димитров. Изложбата 

„Предчувствие за пролет“ беше посветена на 14 февруари – Денят на виното и любовта. По 

повод 8-ми март ученици от 12. клас в НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе подредиха изложба 

със свои творби, като в експозицията намериха място акварели, графики и скулптури. За 

поредна година в библиотеката бяха представени и творбите на участниците в 

Националния конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“. 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на изложба на арх. Белин 

Моллов „Архитектурното наследство на Русе и Дунавския  регион“, осъществена със 

съдействието на културния институт „Градоред“ и Института за управление на програми 

и проекти. Самоукият художник Матей Матеев представи своите пейзажи като част от 

изложбата „Природа“.  

През 2020 година беше отбелязана още една знакова за града ни и библиотеката 

годишнина – 130 години от създаването на първата в България търговско-индустриална 

камара – а именно Русенската. По повод тази знаменателна годишнина в сградата на 

библиотеката, където се е помещавала първата камара, бе запечатана Капсула на времето. 

В нея са поставени посланията на днешните младежи към бъдещите поколения. В 

Капсулата, наред с първата от 130 бутилки лимитирано вино от Нисово, произведено 

специално за годишнината, фотоалбум със снимки от Русе на Явор Мичев, пожелания от 

административните ръководители на града и реплика на първия печат на Русенската 

камара, са поставени най-добрите 16 есета от конкурса, в който младежи разгърнаха 

творческото си въображение и отговориха на предизвикателството да си представят Русе 

след 20 години – когато Камарата ще отбележи своята 150-та годишнина.  

 

Инициативата се осъществи от Русенската търговско-индустриална камара със 

съдействието на Община Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Регионално 

управление на образованието – Русе.  
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IV. ПРОЕКТИ 

През 2020 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ работи 

изключително активно по програми и проекти в сферата на културата, туризма и 

продължаващото образование. В рамките на реализираните предложения екипът на 

Библиотеката спечели нови поддръжници и изгради устойчиви партньорства. 

1.  „ПИСМЕНИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОЛЕН ДУНАВ“ 

Продължава изпълнението на дейности по проект „Писмените съкровища на Долен 

Дунав“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – 

България V-А, по който партньори са Фондация „Глобални библиотеки – България“; 

Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ и Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ – Русе. Целта на проекта е да бъде насърчено съвместното съхранение, 

опазване, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство 

на трансграничния регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на 

литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи 

предимства и потенциал и преодоляване на несъответствията. 

В хода на изпълнение на дейностите библиотеката вече разполага с техника от 

ново поколение – екран от мъгла, прозрачни екрани, най-съвременна технология за 

цифровизация и съхранение на дигиталните копия на книжния си фонд, както и нова 

книжна ламинираща станция. Повече от 140 000 страници от най-ценните писмени и 

литературни ресурси на институции в Русе, Силистра, Видин, Враца, Плевен и Велико 

Търново вече са дигитализирани, като предстои цифровизацията на документи от 

областите Монтана и Добрич. Всички цифровизирани документи ще бъдат достъпни 

онлайн пълнотекстово чрез електронната автоматизирана система на библиотеката, 

включваща и електронния каталог. 

Продължава добрата традиция при разработването на проекти към Национален 

фонд „Култура“ През 2020 година русенската регионална библиотека изпълнява дейности 

по три предложения по различни програми към Фонда и това са следните проекти: 

2. „РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 

Проектът въвежда иновативни практики за превръщане на съхраняваното в 

библиотеките книжовно културно-историческо наследство в обект на културен туризъм. 

В рамките на предложението е създаден  модел за популяризиране потенциала на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в сферата на културния туризъм и са 

разработени инструменти за промотиране на малко познато културно-историческо 

наследство – експозиция и часовников механизъм от началото на ХХ век. Изградена е 

постоянна експозиция „Културно-историческо наследство“, в която са подредени 1 000 
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експоната от международния конкурс за екслибриси – част от фонда на библиотека, и е 

оборудвано място за отпечатване на екслибриси. За повишаване капацитета на 

библиотечните специалисти при представянето на новосъздаденото пространство е 

проведено обучение на библиотекарите за придобиване на умения за екскурзоводи. На 

проведената кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“ екипът на 

библиотеката запозна гостите и участниците – организации с интереси в областта на 

туризма и представители на местната общност, с потенциала на библиотеката като 

дестинация на културен туристически маршрут. 

 

Библиотеката като туристическа дестинация 

3. „ПОСЛАНИЯ НА ВРЕМЕТО. АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ – ПОЗНАТ И 

НЕИЗВЕСТЕН“ 

Проектът е насочен към създаване на динамична информационна среда и 

инструменти за привличане на нови аудитории чрез интерактивен прочит на посланията 

от български и чуждестранни писатели, интелектуалци, общественици и др. личности, 

съхранени в библиотеката на академик Михаил Арнаудов.  

Дейностите на проекта включваха разчитане и заснимане с 2D технологии на 1 500 

автографа от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, която се съхранява в 

културния институт. В разчитането на автографите се включиха доброволци – студенти 

от Русенския университет „Ангел Кънчев“. С част от тях се създаде и публикува на сайта 

на библиотеката интерактивна тематична дигитална колекция „Послания на времето“ и 

е издаден интерактивен албум с 3D добавена реалност и интерактивни препратки към 

дигиталната колекция. В резултат на реализирането на проекта е разширен достъпът на 

нови публики, с фокус младежи и лица с интерес в областта на литературата, историята и 
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културологията, до съхранените в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов 

послания и дарствени слова. 

 

ПОСЛАНИЯ НА ВРЕМЕТО. АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ – ПОЗНАТ И НЕИЗВЕСТЕН 

 

Проект „Послания на времето“ е още един опит Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ да популяризира, със средствата на съвременните технологии, личности и 

факти, през призмата на техните послания до родения в Русе виден български учен.  

4. „ЗМЕЙ ГОРЯНИН – НЕПОЗНАТИЯТ“ 

Целта на проекта е да запознае широката общественост с неизвестно и 

непубликувано до момента творчество на забранения и подложен на забрава писател от 

първата половина на ХХ век Светлозар Акендиев Димитров – Змей Горянин чрез 

създаване на динамична информационна среда и инструменти за популяризиране и 

представяне по достъпен начин на малко познато, уникално литературно и личностно 

съдържание, съхранено в личния архив на родения в Русе писател. 
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Проектът предвижда изработване на интерактивна дигитална колекция „Змей 

Горянин – непознатият“, която да представи избрани документи от личния архив на 

писателя с инструменти за контекстно търсене и достигане до културно наследство. С 

част от съхраняваното в библиотеката уникално културно богатство ще бъде изработен 

аудиовизуален видеоматериал за популяризиране на съхраненото културно наследство 

сред широк кръг хора, с фокус младежи с интерес към литературознание и местна 

история, и библиография, която ще се издаде на традиционен и електронен носител. 

5. „ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО – УСПЕШНА ФОРМУЛА В ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ“ 

Проектът си постави за цел да повиши капацитета на библиотечните специалисти 

от област Русе за прилагане на съвременни технологични решения и създаване на условия 

за опазване и популяризиране на книжовното културно наследство.  

В рамките на проекта бяха проведени обучения на библиотечни специалисти от 

област Русе за придобиване на умения за прилагане на съвременни технологични 

решения при провеждане на събития в онлайн среда, както и за повишаване на 

капацитета им при прилагане на библиотечната нормативна уредба. Посетени бяха 21 

обществени библиотеки от област Русе, където специалисти от русенската библиотека 

оказаха методическа помощ. 

С реализирането на проекта е оборудвано помещение за устойчиво съхраняване на 

краеведски документи от колекция „Местна история и краезнание“. 

Проектът се реализира по програмата за подпомагане на регионални дейности на 

Министерство на културата. 

6.  „ХVI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС "EX LIBRIS – EX INVENTIONS" 

През 2020 г. се проведе ХVІ издание на Международния конкурс за екслибрис, 

организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, „Ex Libris – Ex 

Inventions“. За шеста поредна година международният форум се провежда под патронажа 

на Министерството на културата на Република България. 

Художниците имаха възможност да интерпретират необятния свят на 

изобретенията чрез формите на малката графика. В шестнайсетото издание участваха 207 

художници на различна възраст и от различни школи от 29 държави. Голямата награда 

беше присъдена на Полина Красимирова Николова за творбата „Cliché Ii“, а наградата на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ получи Джоселин Беноа от Канада за творбата 

„Ex Inventions 2“. 
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„Cliché Ii“ на Полина Николова 
Голяма награда  

ХVI Международен конкурс за екслибрис "Ex Libris – Ex Inventions" 
 

В рамките на проекта всички получени творби са дигитализирани и достъпни през 

сайта на библиотеката, създадена е цялостна бранд визия на конкурса и е изработен 

прототип на система за експониране на екслибрисите.  

Проектът е финансиран по програма „Култура“ на Община Русе, направление 

„Малки творчески проекти в областта на изкуството и културата“. 

7. „ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА 

ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В УСЛОВИЯ НА COVID-19“ 

Традиционно русенската регионална библиотека подкрепя лицата с увреждания, 

като осигурява подходяща работна среда за тяхната трудова реализация. В своите усилия 

културната институция получава подкрепа от Агенцията за хората с увреждания. 

През 2020 година проектното предложение за технологични иновации за 

повишаване на пригодността за заетост на лица с трайни увреждания в условия на COVID-

19 е насочено към оборудване на работни места за двама служители на библиотеката. В 

рамките на проекта културният институт е оборудван с UV машина за стерилизиране и 

почистване на книги и машина за дезинфекция и почистване на помещенията.  

UV машината за стерилизиране и почистване на книги отстранява прах, паразити, 

бактерии и вируси и е подходяща за почистване и дезинфекция на книги преди и след 

отдаване на читатели, като отговаря на световните изисквания за опазване на културни 

ценности. Със закупуването ù се създава благоприятна здравословна среда, като се 
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намалява рискът от зараза, в това число и с COVID-19 както на обслужващия служител, 

така и на потребителите на библиотеката. 

Предстои оборудване на работно място и за специалист с висока степен на зрителни 

увреждания.  

Проектното предложение е подкрепено по Национална програма за заетост на 

хората с увреждания. 

8. „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И 

ИНФОРМИРАНОСТ“  

Приоритет на програмата е обновяването на библиотечните колекции за 

насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на 

библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и 

информация.  

Русенската библиотека за поредно година беше одобрена и получи финансова 

помощ за закупуване на 1 231 заглавия от 53 български издателства. Това осигури 

възможност читателите на библиотеката да имат достъп до най-новите заглавия в 

областта на художествената литература за деца и възрастни, история, литературна 

критика, справочна и друга научна литература. Програмата се осъществява с финансовата 

подкрепа на Министерство на културата на Република България. 

9. „ОТКРИВАТЕЛИ“ 

„Откриватели“ е най-новият проект на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 

Русе. Подкрепен по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“, 

с подкрепата на „Еконт експрес“, той се реализира в партньорство с Университетската 

многопрофилна болница за активно лечение „Медика – Русе“, Фондация „Ятрус“ и 

Сдружение „Културни пространства“. 

Основната цел на предложението е да се провокира в деца до 14-годишна възраст 

стремеж към придобиване на знания, умения и повишаване на функционална грамотност 

чрез изграждане на уникална привлекателна интерактивна среда за личностно развитие 

и забавление, като за нейното постигане се предвижда в „Библиотечко“ – иновативния 

детски отдел на библиотеката – да се обособят тематични зони, които да свързват децата 

с богатото наследство на родния им град и специалното място на реката в техния живот. 

Благодарение на изградените през годините добри взаимоотношения Русенската 

регионална библиотека е желан и търсен партньор в реализирането на съвместни 

проекти. През 2020 година съвместно с Академията за музикално, танцово и 

изобразително изкуство, Сдружение „Културни пространства“ и Народно читалище 

„Пробуда 1907“ в Тетово бяха реализирани следните проекти: 
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10. „VІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ 

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ“ 

В партньорство с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив русенската регионална библиотека е одобрена за 

финансиране по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 

Република България към Фонд „Научни изследвания“.  

Съвместният проект създаде условия за интегриране на българската научна 

общност в европейското изследователско и образователно пространство, осигури 

възможност за създаване на нови знания, споделяне на придобит опит, компетенции, 

обмен на идеи, добри практики и насърчи международното научно и образователно 

сътрудничество на български учени с чуждестранни партньори, в т.ч. включване в 

международни партньорски мрежи.  

11. „ГРАФИТИ НА СВЕТЛО“ 

Сдружение „Културни пространства“ е дългогодишен традиционен партньор на 

русенската регионална библиотека. През годините двете организации са реализирали 

повече от 10 съвместни проекта. „Графити на светло“ е най-новата инициатива, чиято 

основна цел е развитие на младежка аудитория чрез създаване на алтернативно място за 

графити изкуство и култура и осигуряване на широк достъп до него.  

За популяризиране на изкуството на графитите бе привлечен художникът Георги 

Белчев, който създаде неповторима атмосфера и облик на младежката зона в „Библиотечко“. 

Художникът изпрати своето цветно послание към младежите и ги предизвиква да посещават 

по-често културния институт като място за срещи, изкуство и култура. 

 
Графити на светло – в библиотеката 
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Обособеното пространство провокира творческия потенциал на тийнейджърите, 

като същевременно повишава информираността на общността за графитите, като 

елемент от стрийт изкуството. 

Проектът е финансиран по програма „Култура“ на Община Русе, „Малки творчески 

проекти“. 

12. „ЧИТАЛИЩЕТО – ПРОЗОРЕЦ КЪМ ЗНАНИЕ И УСПЕХ“ 

Проектното предложение е съвместна инициатива на Народно читалище „Пробуда 

1907“ – с. Тетово с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, в рамките на който 

в библиотеката на читалището е внедрена интегрирана библиотечна система. 

Платформата осигурява предоставяне на иновативни библиотечни услуги в онлайн среда 

и улеснява достъпа на потребителите както до информация за притежаваните от 

библиотеката ресурси, така и до потребителските профили на читателите.  

Реализирането на проекта допринася за подобряването на  културния живот, 

социалната и образователната дейност в населеното място. Проектът е реализиран по 

програма „Култура“ на Община Русе.  

 

 

13. „БИБЛИОТЕКИТЕ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“  

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е партньор на Българско средно 

училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република, по национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като 

образователна среда“ на Министерство на образованието и науката. 

Целта на проекта е изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения 

за учене през целия живот и предвижда провеждане на две съвместни инициативи: 

тематична онлайн среща и беседа с акцент върху литературното богатство на 

библиотеката и литературно четене и видео среща с писателките Мария Донева и Катя 

Антонова.  
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V.  ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

1. ДАРИТЕЛИ 

Изключително ценни дарения получихме и през 2020 година. С особена стойност за 

всички русенци е дарението на американската фирма inMusic Brands с представителство 

в Русе, която направи реалност мечтата на културния институт да оборудва музикална 

зала за младите си читатели в сектор „Изкуство“. 

Обновеният отдел „Изкуство“ отвори врати на 15 февруари 2020 година с концерт 

на групата “The Groovin’ Pipers”. На събитието, с подкрепата на Max Club Ruse, беше 

поставено началото на благотворителна кампания, чиято идея беше гости на клуба да 

свирят благотворително в библиотеката, като с дарените по време на концертите 

средства бъдат закупени електронни музикални инструменти, с които да се оборудва 

отдела. За съжаление COVID-19 възпрепятства реализирането на идеята, но пък 

обстоятелствата ни срещнаха с г-жа Кристина Георгиева, благодарение на която в 

началото на август в библиотеката пристигнаха стейдж пиано, кийборд и мастер кийборд, 

компактни и комплект електронни барабани, усилватели, духови контролери, активни 

тонколони, грамофон, микрофони и слушалки, DJ контролен пулт, кийборд контролер и 

др. музикални инструменти и оборудване.  

      

Откриването на новото културно пространство разшири възможностите за 

провеждане на инициативи и очаква своите нови посетители. 

Щедър дарителски жест получи библиотеката и от „Реставрация“ ЕАД, 

представлявана от изпълнителния директор проф. д.ик.н. д.в.н. д.с.н. инж. Венелин 

Терзиев. Помощта на дружеството подпомогна реализирането на Международната научна 

конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, в това число и 

културната програма на форума.  
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НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

inMusic Brands  

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  

„Проф. Асен Диамадиев“ – Пловдив 

Аскони-издат 

Асоциация на сухопътните войски на България 

Бургаски свободен университет, библиотека 

Българска академия на науките 

Издателска къща „Новата цивилизация“ ЕООД 

Нов български университет 

Нов български университет, Библиотека 

Норд план ООД 

Посолство на Република Азербайджан в Република България 

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 

Регионална библиотека „Петко Рачев Славейков“ – Велико Търново 

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен 

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково 

Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 

Реставрация ЕАД 

Ротари клуб „Русе“ 

Русенска стопанска камара 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

Фондация Комунитас и Венета Домусчиева 

Център за семиотични и културни изследвания 

 

 
ЧАСТНИ ЛИЦА 

 

Александър Недков 

Анабел Владова 

Антон Дончев 

Атанас Колев 

проф. д-р Банко Банков 

Борис Балкх 

Борислав Ганчев 

Валентин Павлов - Вай 

Валентина Кюсева 
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д-р Велчо Кръстев 

проф. д.н. Венелин Терзиев 

Видка Николова 

Владимир Игнатов 

Гергана Христова 

Дамян Мишев 

Даниела Вичкова-Нушева 

Десислава Бенкова-Владова 

Димитър Михайлов 

засл. доц. Живодар Душков 

инж. Иван Иванов 

Калина Минчева 

Камелия Иванова 

Кева Апостолова 

Красимира Игнатова 

доц. д-р Красимира Филева 

Лилия Филипова 

Любка Захариева 

Н.П. Майкъл Форбс 

Маргарита Стоянова 

Марин Колев 

Мария Захариева 

Мария Иванчева-Левфем 

проф. Мирослав Дачев 

Надежда Мерджанова 

Никола Илчев 

проф. д-р Николай Димков 

Огнян Стамболиев 

Орлин Дяков 

Румен Петков 

Руми Костадинова 

Стоян Райчевски 

Стоян Цонев 

Фанна Коларова 

Хачик Лебикян 

Христина Борисова 

Цветелина Шанова 

Юлий Йорданов 
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2. ПАРТНЬОРИ 

В реализирането на нашите проекти, идеи и инициативи до нас неизменно стояха и ни 

подкрепяха нашите партньори и съмишленици, сред които са Регионално управление на 

образованието – Русе, Университетската болница за многопрофилно лечение – „Канев“ АД, 

Университетската болница за многопрофилно лечение „Медика – Русе“, Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Русенски университет 

„Ангел Кънчев“, Парнас Прес, Primax, Ротари клуб „Русе“, Русенска стопанска камара, Държавен 

куклен театър, Посолство на Ирландия, Немско дружество „Елиас Канети“, „Макс клуб“ – Русе,  

Академия АБАКУС, Сдружение „Германо-българска помощ за животните“, MindHub, Фондация 

„ХИП България“, Институт за креативни граждански стратегии, Дамски писателски клуб 

„Фортуна“ – Русе, Русенска търговско-индустриална камара, Сдружение „България завинаги“, 

Фирма Gate V`Allure – Габрово. Подкрепа и партньорство в нашите инициативи получихме и от 

Издателска къща „Хермес“, Издателство „Захарий Стоянов“,  Издателство PiBooks, книжарница 

„Хеликон“, книжарница „Сиела“. Пълноценно и многообещаващо е партньорството с Русенската 

митрополия и библиотеката към нея.  

През 2020 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе сключиха договор, по силата на 

който библиотеката се ангажира да оказва и предоставя на лечебното заведение експертна 

методическа и ресурсна помощ при изграждане на новото му структурно звено „Библиотека“. 

 
Договор за партньорство:  

инж. Иван Иванов – изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно 

лечение „Канев“ АД – Русе и  

Теодора Евтимова – директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе 
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Освен изясняването на визията и целите ѝ, обществената библиотека подпомогна 

болничната институция при внедряване на библиотечна система и последваща библиографска 

обработка на документи като: монографии, учебници и учебни помагала, периодични издания, 

онлайн издания и др., необходими на специалистите от УМБАЛ „Канев“.  От болницата могат да 

разчитат на споделени методики и добри практики на своя партньор за изпълнение на 

специфични дейности, свързани с управление на фондовете, класифициране и описване на 

библиотечните документи, регистрация на читатели, книгозаемане, създаване на справочна 

информация и водене на задължителна документация. 

Продължи съвместната ни работа с Основно училище „Никола Обретенов“, Основно 

училище „Любен Каравелов“, Основно училище „Тома Кърджиев“, Основно училище „Иван 

Вазов“, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово, Средно училище „Васил 

Левски“, Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, 

Математическа гимназия „Баба Тонка“, Английска езикова гимназия „Гео Милев“, 

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“, Национално училище по изкуствата 

„Проф. Веселин Стоянов“, Българско училище „ Христо Ботев“ – Прага и мн. др. организации. 

На всички тях – Благодарим за подкрепата, за вярата, за отдадеността. С тях всяка 

трудност се превръща в предизвикателство, което с общи усилия може и бива преодоляно.  
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