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БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

БИБЛИОТЕЧНИ КОЛЕКЦИИ 

Колекции от книги и непериодични издания 

Към 31.12.2021 г. библиотечният фонд наброява 630 428 библиотечни документа. 

Постъпленията са 13 048, от които чрез покупка са постъпили 3818 бр., по депозит 6716 бр., 

а даренията са 2520 бр. (Диаграма 1). 

 

 
Диаграма 1 

 

През 2021 г. продължиха дейностите по дигиталната ретроконверсия на 

библиотечните фондове по метода de vizu. Използваният в библиотеката библиотечен 

софтуер е автоматизираната библиотечна система Koha, въведен през април 2017 г. През 

2021 г. новосъздадените библиографски записи са 49 068 спрямо 45 117 за 2020 г. Към 

31.12.2021 г. електронният каталог на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ включва 

374 069 библиографски записа. 

Периодични издания  

През 2021 г. Русенската библиотека получава по абонамент 126 заглавия 

периодични издания.  

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ 

Читатели на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

През 2021 г. условията, при които работиха всички библиотечни институции бяха 

особено усложнени поради продължаващата вече трета година извънредна ситуация, 

свързана с пандемичната обстановка. Висококонкурентната среда, в която работят 
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българските библиотечни институции през последните години, повиши осезателно 

чувствителността на потребителите на библиотечни услуги по отношение на качество, 

бързина на доставка, релеватност. Положихме усилия връзката с нашите потребители да не 

бъде прекъсвана, за да останем адекватни на времето независимо от условията на работа. 

През 2021 г. регистрираните потребители на библиотеката са 6008, от които 2995 деца и 

младежи до 14-годишна възраст. 

 

Диаграма 2 

Разпределение на читателите по възраст през последните две години 
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Посещения 

 

 
Диаграма 4 
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Заети библиотечни документи 

 
Диаграма 6 
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Според статистиката и през 2021 година, както и през предишните, на първите места 

по заемания се нареждат автори и произведения, които се изучават в училище и са част от 

препоръчителната литература. На върха в общата класация се нарежда Мигел де Сервантес 

с неговия роман „Дон Кихот де ла Манча“. Следват Шекспир с „Хамлет“ и Байрон с „Дон 

Жуан“. От изучаваните в училище български творби най-предпочитан е романът „Тютюн“ 

на Димитър Димов. След него са разказите на Елин Пелин и „Железният светилник“ на 

Димитър Талев. Извън учебната програма класацията за най-заемани български автори от 

читателите над 14-годишна възраст тази година оглавява „Времеубежище“ на Георги 

Господинов. На траен интерес се радват и останалите му книги. Със съвсем малка разлика 

веднага след него се нарежда миналогодишният най-четен автор – Мария Лалева и романът 

ѝ „Живот в скалите“. От есента на 2021 година русенските читатели могат да прочетат и 

втората ѝ книга „Пасиансът на ангелите“, към която също има голям интерес. За поредна 

година продължава да се чете активно и Розмари Де Мео със „Стопанката на Господ“. Венета 

Райкова отстъпва челните позиции през 2021 година, като дава предимство на Иво 

Сиромахов. Трайно висок е интересът към книги с историческа тематика, сред които 

водещо място отново заемат романите на Токораз Исто, Неда Антонова, Добри Божилов – с 

романа „Задругата“ и неговото продължение „Заветът“, както и романа му за ранния 

социализъм „Девети“; Георги Божинов – с романите „Калуня Каля“, „Караджата“, Кукавица 

кука“, „Черешови води“ и др. По програма „Българските библиотеки – съвременни центрове 

на четене и информираност“ – 2021 г. библиотеката допълни във фондовете си новите 

издания на томовете на класиците на българската литература – Иван Вазов, Елин Пелин, 

Йордан Йовков, Димитър Талев, Пейо Яворов.  

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

Сандра Браун, Нора Робъртс, Джоджо Мойс, Силвия Дей, като техните книги са 

предпочетени от дамите – читателки на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. 

Непроменен е интересът към автори като Джефри Арчър, Дейвид Балдачи, Джон Гришам, 

Майкъл Конъли, Джеймс Ролинс и др. За поредна година сред търсените автори се 

нареждат писателите от скандинавски произход с техните криминални романи и трилъри: 

Ю Несбьо, Юси Адлер-Улсен, Сьорен Свайструп, Камила Лекберг, Стиг Ларшон. И през 

2021 г. не стихва интересът към поредицата за инспектор Гамаш на канадската писателка 

Луиз Пени. Траен остава интересът към биографиите на известни личности от всички 

области на изкуството, спорта и обществения живот. 

Неизменно се търсят книги за самоусъвършенстване и позитивно мислене, които в 

условията на пандемия и социална изолация помагат на хората да преодолеят 

безпокойството си. Най-търсените автори са Наполеон Хил, Джо Витале, Луиз Хей и Лиз 

Бурбо, Раиса Ренар, Стивън Кови и др. През 2021 година читателите търсеха и книги, 

засягащи научно необяснени явления, тайни, загадки и мистификации. На интерес се радва 

книгата „Измамната реалност“ на Стойчо Керев – автор и продуцент на предаването и 

платформата за наука, мистика и конспиративни теории „Новото познание“.   
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Местна история, справочно-библиографска дейност и междубиблиотечно 

заеманe 

През 2021 г. библиотеката отбеляза 133-тата годишнина от създаването си с 

документалната изложба „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“. В изложбата бяха 

представени част от публикациите на Алберт Гечев в сп. „Демократически преглед“, както и 

литературните му обзори за 1908 г. и литературната критика за 1907 г., „Българската 

литература и Балканската война“ и „Българската литература след Балканската война“, 

библиографията на историята на новата българска литература и „Добри Войников в развоя 

на нашата драма“, отпечатани в „Известия на Семинара по славянска филология“, и двете му 

самостоятелно издадени книги – „Българската литература през последните няколко 

години“, в Русе през 1914 г., и „Български правопис. История и научни основания“, в Русе 

през 1915 г. Втората част на изложбата представи творби на Стефан Гечев, неговите първи 

стихотворения – „Есен“, „Пак разпери си…“, „Портрет“, които публикува на 15 години, през 

1926/27 г., на страниците на списание „Българска реч“. През 1938 г. издава научното 

изследване „Към въпроса за славянския физиолог“. Екземплярът, който можеше да се види 

в изложбата, е от „Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов“, съхранявана в 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“, и е с автограф на Стефан Гечев: „На уважаемия 

господин професор М. Арнаудов от автора“, което прави изданието уникално и 

изключително ценно. Централно място в изложбата бе отредено на стихосбирката 

„Бележник“, издадена през 1967 г., която е остро критикувана от Венелин Коцев в доклада 

на ЦК на БКП за литература и става причина за дългия период на изолация на автора от 

литературния живот. След 1989 г. са издадени книгите: „Поезия. Лирика, поеми“, „Жестока 

благодетелка“, „Осъденият на Сеньора. Разкази“, „Въпроси. Стихотворения в проза“, 

„Виктория и нейните синове“ в два тома, „Престъплението на улица „Бивша преспа“, 

„Самобичуване. Стихотворения“, „Познай себе си. Лъжефилософски и лъжебиографичен 

роман“, „Ненужните скептици. Есета“, „Сенките на времето“, „Спомени за Гърция и за моите 

гръцки приятели (1936 – 1992)“, „Съчинения в 5 тома“ на издателство „Захарий Стоянов“. 

Всички те са представени в изложбата. Публицистиката на Стефан Гечев беше представена 

с няколко негови статии, публикувани на страниците на списанията „Пламък“, „Септември“, 

„Родна реч“, „Пламъче“, посветени на детските му спомени от Русе, на Николай Райнов, на 

гръцката поезия. Отделено бе внимание на изследванията на различни български творци 

за живота и творчеството на Стефан Гечев, на био-библиографията „Стефан Гечев“, която е 

първи опит за цялостно библиографско изследване на творчеството и личността на 

родения в Русе писател, на двуезичния (на български и гръцки език) албум „Стефан Гечев 

1911 – 2000 ...или in memoriam“, съставен от неговия приятел Янис Лиолиос, който съдържа 

89 биографични „картини“ от живота на Стефан Гечев. 
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Изложба „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 

110-годишнината от рождението на Стефан Гечев бе отбелязана и с документалната 

изложба „Робувам само на свободата!..“, посветена на бележития поет, писател, преводач, 

драматург, журналист и дипломат. Тя включва оригинални фотографии, архивни 

документи, писма, стихотворни и белетристични текстове на Стефан Гечев, събрани в 

20 пана на български и на английски език. Автори на изложбата са Стефан Артамонцев и 

Румяна Пашалийска. Изложбата беше организирана в рамките на Литературния фестивал 

„Писмените съкровища на Долен Дунав“, 7 – 10 септември 2021 г. 

 

Източник : https://www.stefangechev.com/

 

 

https://www.stefangechev.com/
https://www.stefangechev.com/
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През 2021 г. са изработени 79 писмени тематични библиографски справки и 

библиографски консултации. Традиционно най-многобройни са справките в областта на 

педагогиката, следвани от теми, свързани с различни аспекти на пандемията („Изследване 

на потребителското поведение в условията на пандемия“, „Изследване на влиянието на 

стреса, породен от пандемичната обстановка върху служителите в организацията“, „Culture-

specific solutions of the Covid-19 Pandemic: the cases with Bulgaria and Romania in a comparative 

perspective“). Краеведските библиографски справки са: „Алберт Стефанов Гечев (1881 –

 1915), „Село Пиргово, обл. Русенска“, „Туризъм, винен туризъм в Русенска област и 

Дунавския регион“, „Здравко Кисьов (1937 – 2015). 

 Извършените през годината информационни търсения и устни справки са 5053. 

Заявените и изпратени документи чрез междубиблиотечно заемане са 334 

(121 получени, 213 изпратени), от които приблизително 30% са електронните доставки. 

Редакционно-издателска дейност 

През 2021 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ издава: три библиографии, 

две монографии, едно краеведско изследване, един сборник с разкази, двутомен сборник от 

ежегодната си научна конференция и каталог от международния конкурс за екслибрис. 

През 2021 г. сборникът от Международната научна конференция „Промените в 

глобалния свят и новите решения“ излиза в два тома и включва 71 научни доклада на 

учени и изследователи, представени в рамките на конференцията, посветена на 110 години 

от рождението на Стефан Гечев, с научен ръководител доц. д-р Васил Загоров – 

преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии.  

Съдържанието на сборника е обособено в 4 тематични раздела: 

Лингвокултурологични и изкуствоведски изследвания; Политически и правни изследвания; 

Икономически и екологични изследвания; Педагогика, общество, комуникации.  

Сборникът включва научни разработки на 82 участници от Русия и България, 

представители на 14 български висши учебни заведения и 2 университета от Русия – 

Тулския държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“ и Московския градски 

педагогически университет, пет института към БАН – Институт за държавата и правото, 

Институт за изследване на изкуствата, Институт за исторически изследвания, Институт за 

икономически изследвания и Национален институт по геофизика, геодезия и география 

към БАН, представители на „Глобални библиотеки“ – България, Софийски градски съд, три 

сдружения с нестопанска цел – „Дунавски струни“ – Силистра, „Идея за развитие“ – Русе и 

Дружество „Будители“ – Монтана, Дирекция „Речен надзор“ – Русе, Професионална 

гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ – Плевен, Средно училище 

„Христо Ботев“ – Русе.  

Членове на редакционния екип, ангажиран с издаването на сборника, са Теодора 

Евтимова, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова и Татяна Савова от 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. 
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303 творби на участници от 36 държави (Турция, Русия, Полша, България, Италия, 

Северна Македония, Румъния, Сърбия, Сингапур, Мексико, Австралия, Япония, Аржентина и 

др.) са включени в Каталога на ХVІІ Международен конкурс за екслибрис „Ex Libris – Ex 

Trains“.  

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на културата на 

Република България и Община Русе.  

 

2021 година бе особено богата на краеведски издания. Излезе био-библиографията 

„Светлозар Димитров – Змей Горянин (1905 – 1958)“, реализирана с финансовата 

подкрепа на Национален фонд „Култура“, първи опит за цялостно библиографско 

изследване на творчеството и личността на родения в Русе писател. Съставители: Валерия 

Йорданова и Ренета Константинова. Изданието има и електронен вариант: Змей Горянин 

https://www.libruse.bg/bibliography?name=zmej-gorianin
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Био-библиографията „Трифон Цанев Трифонов (1866 – 1926)“, издадена в рамките на 

проекта „Обществените библиотеки в област Русе – професионализъм в действие“, 

финансиран от Министерство на културата, представя творчеството на Т. Ц. Трифонов, 

включва изследвания за него, отзиви за първото в България средношколско списание 

„Извор“ и за музикално-театралното дружество „Лира“. Съставител: Валерия Йорданова. 

 

Био-библиографията „Иван Грозев (1872 – 1957)“ е опит за цялостно библиографско 

изследване на творчеството и личността на българския поет, драматург и литературен 

критик. Съставители: доц. д-р Велислава Донева, Ренета Константинова. 
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През 2021 г. бе публикувано и краеведското изследване на русенския изследовател Боян 

Драганов „Водата е живот: История на „Водоснабдяване и канализация“ – Русе“. В 

изследванетоq освен историческата биография на русенското водно дружество, читателят 

ще намери и любопитни и малко известни факти за дунавския град и неговото 

водоснабдяване през периода  XVII – XIX век. 
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МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе традиционно оказва подкрепа на 

библиотеките в област Русе, която включва както методически консултации и експертна 

помощ при вземане на методически решения, така и обучения и посещения на експерти на 

място.  

Проведените обучения за библиотечните специалисти от област Русе повиши техния 

капацитет. Чрез прилагане на съвременни технологични решения за повишаване на 

достъпа до ресурси и услуги на обществените библиотеки и популяризиране на 

съхраняваното книжовно културно наследство е повишена потребителската 

удовлетвореност сред местната общност. През 2021 г., с цел подобряване на координацията 

в мрежата от обществени библиотеки в региона и оказване на експертно-консултантска и 

методическа помощ, са посетени 31 обществени библиотеки в област Русе. Броят на 

проведените образователни инициативи за 2021 г. са 46. Общият брой на участвалите в 

обученията е 431, от които: библиотекари и служители в обществените библиотеки – 108 

(10 обучения), деца – 241 (16 обучения). И през изминалата година съвременните 

технологични решения помогнаха за провеждане на обучения в онлайн среда. 
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НАУЧНИ ФОРУМИ 

 VIIІ Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите 

решения “, Русе, 30 септември – 1 октомври 2021 г. 

VIIІ Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите 

решения“ се проведе от 30 септември до 1 октомври 2021 г. в гр. Русе. Научен ръководител 

на форума бе доц. д-р Васил Загоров – преподавател в Университета по библиотекознание и 

информационни технологии. 82 участници от Русия и България със 71 доклада се включиха 

в работата на форума, посветен на 110 години от рождението на Стефан Гечев. 

Поздравителни адреси до участниците в конференцията изпратиха проф.д.н. Ирена Петева 

– ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, Пенчо 

Милков – кмет на Община Русе и Борислав Българинов – областен управител на област 

Русе. 
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Теодора Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

Официално видео обръщение към участниците в конференцията изпрати доц. д-р 

Марина Енчева – член на Управителния съвет на EBLIDA. 

В рамките на пленарната сесия бяха включени два доклада: „Дигитално образование 

в кризисна ситуация: Фокус на Еразъм+ проект DECriS“ на проф. д.н. Таня Тодорова – 

Университет по библиотекознание и информационни технологии, и „Иновации в 

библиотечното образование по примера на проектите NAVIGATE и „Книгопис на 

българската възрожденска книжнина (1801 – 1878)“ на доц. д-р Васил Загоров и гл.ас. д-р 

Пламена Златкова от Университета по библиотекознание и информационни технологии. 

Участниците в конференцията станаха свидетели на две демонстрации: Демонстрация на 

интелектуалните продукти по проекта NAVIGATE на ас. Габриела Ангелова – Университет 

по библиотекознание и информационни технологии, и Демонстрация на интелектуалните 

продукти по проекта „Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801 – 1878)“ на 

ас. д-р Гергана Янчева – Университет по библиотекознание и информационни технологии. 

Работата на форума беше организирана в четири направления: 

Лингвокултурологични и изкуствоведски изследвания; Политически и правни 

изследвания; Икономически и екологични изследвания; Педагогика, общество, 

комуникации. В четирите секции бяха представени разработки в областта на литературата, 

изкуството, икономиката, политиката, правото и обществото, екологията, дигиталния свят 

и др. Програмата включваше доклади, свързани с актуалната тема за въздействието и 

предизвикателствата на пандемията КОВИД-19. Конференцията се проведе в хибридна 

форма. Съпътстващи събития бяха трите изложби „Робувам само на свободата!...“ на 

фондация „Стефан Гечев“, „Незабравените“ – с книги и документи от и за Алберт и Стефан 

Гечеви и „Храм на понтийската майка на боговете – Кибела“ на Регионалния исторически 

музей в Балчик – в Галерия „Библиотека“.  
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Втори национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“, 

Русе, 26 юни 2021 г., който се организира с подкрепата на Регионалното управление на 

образованието в Русе. 

 

Участниците бяха приветствани от директора на библиотеката Теодора Евтимова, от 

началника на РУО – Русе Росица Георгиева и Станимира Бакърджиева от Отдел „Култура“ на 

Община Русе. Беше поднесен поздравителен адрес от заместник-областния управител на 

Област Русе Стефка Караколева. 

Наситената програма с интригуващи теми в различни хуманитарни направления 

събра младежи, учители и специалисти в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Бяха 

представени 109 теми в шест хуманитарни направления. В програмата на форума 

участниците и гостите имаха възможност да проследят онлайн лекция на доц. д-р Румяна 

Лебедова. Гост на форума беше литературният критик Юлий Йорданов, който запозна 

участниците с изследванията си върху творчеството на Яна Язова.  

Журито присъди специални отличия и грамоти в отделните направления, а призът 

за най-добър изследователски проект спечелиха учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – 

Русе, с интердисциплинарния проект „Родното и чуждото в литературата и социокултурния 

контекст на ХХІ век“ под ръководството на д-р Марияна Георгиева. За първа година 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ присъди награда (ваучер за книги на стойност 

100 лв.) за проекта с най-много използвани библиографски източници на Еми Петрова и 

Ваня Симеонова от СУХНИ „Константин Преславски“ – Варна. Участникът с най-много 

използвани източници (електронни и на хартиен носител) е петокласникът Александър 

Сибинов от МГ „Баба Тонка“ – Русе, който е използвал 56 източници за проекта си „Спортът 
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през Античността“. Сред най-малките участници (5 – 7 клас) интерес предизвика 

интердисциплинарният проект на петокласниците от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе: „По 

следите на балканските протописмени знаци“. За първа година участваха младежи от Стара 

Загора, Пловдив, Плевен, Добрич и др. От русенските училища силно беше присъствието на 

учениците от хуманитарния профил на СУ „Христо Ботев“, АЕГ „Гео Милев“ и МГ „Баба 

Тонка“. Отличените бяха наградени от директора на библиотеката Теодора Евтимова, 

началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева и председателя на журито д-р Капка Иванова. 

 

„Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“ 

 
Регионална кръгла маса „Библиотеките през 2021 г.“, Русе, 31 май 2021 г. 

На 31 май 2021 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се проведе 

Регионална кръгла маса „Библиотеките през 2021“ за обществените библиотеки от област 

Русе. Целта на кръглата маса беше да постави фокус върху мястото и ролята на 

библиотечните институции от област Русе и тяхното активно включване в новите процеси, 

за да бъдат част от глобалното устойчиво развитие. На събитието присъстваха: Катя 

Петрова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Русе, д-р Виктория 

Иванова – Директор на Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ и Петя Минчева – експерт в Регионален експертно-консултантски и 

информационен център „Читалища“ – Русе. В рамките на събитието бяха обявени 

резултатите от Годишната награда „Библиотека на годината на област Русе“ за 2020 г. 

Призът „Библиотека на годината на област Русе“ беше присъден на библиотеката при 

Народно читалище „Светлина – 1927“ в с. Чилнов, която получи и парична награда от 
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200 лв. за покупка на книги. Извън регламента журито на конкурса присъди още две 

награди. Поощрителна награда в размер на 90 лв. получи библиотеката при Народно 

читалище „Пробуда – 1907“ в с. Тетово, финансирана от Регионален експертно-

консултантски и информационен център „Читалища“ – Русе. Награда „Библиотекар на 

годината на област Русе“, 2020, на ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – чл.-

кор. проф. дтн Христо Белоев, в размер на 50 лв., беше присъдена на Гюнер Махмуд от 

библиотеката при Народно читалище „Светлина – 1927“. Екипът на проект “Робо фабрика“ 

запозна присъстващите с робота Марти, който помага на деца от 8 до 15 години да навлязат 

в тайните на програмирането. Д-р Теодора Дянкова представи проекта „Писмените 

съкровища на Долен Дунав“. На кръглата маса бяха повдигнати въпроси и проблеми, 

свързани с работата на библиотеките по време на извънредното положение, и беше 

обменен опит. Форумът се организира в рамките на проект „Обществените библиотеки в 

област Русе – професионализъм в действие“, финансиран от Министерство на културата. 

 

Призът „Библиотека на годината на област Русе“, 2020 беше присъден на 

библиотеката при Народно читалище „Светлина – 1927“ в с. Чилнов 

 

Участия на представители от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в 

конференции и научни форуми и публикации.  

През 2021 г. представители на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ взеха участие в 

четири научни форума и публикуваха пет научни разработки. 

4.1. Библиотечният специалист Христина Везирева се включи като лектор в 

програмата на семинар на тема „Културата и творчеството в Европа – наследство и 

перспектива“. Той се организира в рамките на проект CreatINNES, финансиран по програма 

Еразъм+, който има за цел да подпомага креативните и творческите индустрии и се проведе 

в Русе на 28 юни 2021 г. 

4.2. Дванадесето издание на международния научен форум „Арнаудови четения“, 

Русе, 8 октомври 2021 г. В онлайн формата се включиха над 40 български и чуждестранни 

учени от различни университети, научноизследователски центрове, изследователи от музеи, 

от Държавния архив, учители и докторанти. Русенската библиотека беше представлявана от 
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трима специалисти с доклади за Алберт Гечев, Стефан Гечев и Георги Раковски. 

Конференцията бе организирана в традиционните пет научни секции – „Михаил Арнаудов – 

личност, творчество, идеи“, „Фолклор и етнология“, „Културология“, „Литературознание“ и 

„Езикознание“. Новост бе тематичният панел „140 години от рождението на Алберт Гечев. 

110 години от рождението на Стефан Гечев“, в който взеха участие библиограф-експертите 

Ренета Константинова, с темата „Алберт Гечев. Библиографски обзор“, и Валерия 

Йорданова, с разработката „Стефан Гечев във фондовете на Регионална библиотека „Любен 

Калавелов“ до 1967 г.“ Докладът на библиотекар-експерта Христина Везирева „Георги 

Раковски в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов“ бе в секция „Михаил Арнаудов – 

личност, творчество, идеи“. 

4.3. ХХ национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – 

четене – комуникации“, Велико Търново, 17 – 18 ноември 2021. Организатори: Народна 

библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии и Великотърновски Университет „СВ. св. Кирил и Методий“; 

участие на Валерия Йорданова и Ренета Константинова с доклад на тема „Незабравените 

Алберт и Стефан Гечеви“. 

4.4. Научна конференция „120 години Тодор Боров – живот, отдаден на знанието“, 

организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София, 9 – 10 

декември 2021 г.; участие на Ренета Константинова с доклад на тема „Алберт Гечев – един 

малко известен литературен критик и библиограф“. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

През 2021 г. излязоха пет публикации на представители на Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“: публикация на д-р Теодора Пейчева-Дянкова в сп. „Издател“, бр. 2, 

2021, на тема „Базата данни „Писмени съкровища“ по проект „Писмените съкровища на 

Долен Дунав“ и значението ѝ за научния обмен“, в ББИА Онлайн, бр. 2, април 2021, 

публикация на тема „Приключи Маратонът на четенето 2021! Но маратонът продължава“, 

бр. 3, юни 2021 г., публикация на Татяна Савова на тема „Арнаудови срещи 2021. Пътят на 

познанието“ събра в библиотеката младежи, учители и специалисти“, бр. 4-5, октомври 

2021, публикация на д-р Теодора Пейчева-Дянкова на тема „Проектът „Писмените 

съкровища на Долен Дунав в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките“ и 

публикация на Диана Гривева на тема „Лятно забавление с чудно настроение“, представяща 

лятната работа с деца в библиотеката през 2021 г. 

КУЛТУРНО-МАСОВИ СЪБИТИЯ  

2021 г. бе поредната година на трудности и предизвикателства, свързани с 

продължаващата пандемия. Културният ни календар се подчиняваше в огромна степен на 

налаганите ограничителни мерки. Въпреки всички трудности през 2021 успяхме да 

организираме и осъществим 133 културни събития: 26 изложби, 63 срещи и 44 други 

събития, като 55 бяха за деца. Обстоятелствата ни наложиха да бъдем максимално гъвкави 
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и голяма част от събитията се провеждаха в дистанционна или хибридна форма. С радост 

установяваме, че през 2021 г. нашите събития са били посетени или гледани от 51 912 души 

(посетители в библиотеката: 4837, онлайн посещения: 47 075). Тази цифра почти догонва 

52 873-мата посетители на наши събития през 2019 г., преди въвеждането на 

ограничителните мерки. 

През 2021 г. отбелязахме 100-годишнината от рождението на прекрасния български 

писател, бащата на Лиско, Борис Априлов. По случай годишнината библиотеката 

организира конкурс за детска рисунка „Лиско и приятели“. В конкурса участваха 

178 деца, като най-малкият художник беше само на 3 години. Включиха се участници от 27 

населени места в България и чужбина (Сърбия и Испания).  

 

 

 

От традиционните ежегодни събития в рамките на национални и международни 

инициативи през м. юни за седма поредна година се проведе Нощта на книгите за Хари 

Потър. Темата на вечерта, зададена от английското издателство „Блумсбъри“, беше 

„Диагон-Али“. Не е лесно да станеш магьосник и затова учениците от Хогуортс трябваше да 

преминат през различни предизвикателства и изпитания. Срещнаха се с продавачите от 

Диагон-Али – Мадам Молкин, Оливандър, книжарница Флориш и Блотс, и се сдобиха с 

вълшебен любимец в Магическа менажерия. След необходимата предварителна подготовка 

дойде ред на специалните занятия с професорите Снейп, Спраут, Трелони, Потър. Бъдещите 

магьосници обиколиха всички потайни кътчета на Хогуортс и със сигурност ще запомнят 

тази пълна с емоции вечер. Специални благодарности на доброволците, които за поредна 
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година ни оказаха безценна помощ – Емилия Димитрова, Геновева Генова, Йоана Петрова, 

Ейнджъл Ангелова, Мирая Гешева, Даниел Йорданов и Ивайло Петков. Изказваме и нашите 

благодарности на представителите на рекламна агенция „Kris DESIGN“ – Русе, които се 

включиха в осигуряването на част от подаръците за всички участници. Естествено, както в 

края на всяка учебна година в Хогуортс, когато се отличава дом победител, и тази година 

състезанието беше оспорвано. Всички участници получаваха оценки и най-знаещите и чели 

задълбочено книгите за Хари Потър бяха победители.  

 

 

Нощ на книгите за Хари Потър 

Ежегодният Маратон на четенето от 2 до 23 април 2021 г. се проведе отново изцяло 

онлайн, за втора поредна година. В масовото четене прозвучаха гласовете на писатели, 

журналисти, артисти и обществени дейци като Магда Борисова с книгата ѝ „Тайната на 

кулата“, включена в „Бисерче вълшебно“, Мая Дългъчева с „Розова приказалка“, Деница 

Филева с новата ѝ книжка „Еднорога Били“, а също така журналистката Ива Колева, 

Мецанка Малинка – Виктория Тодорова, Петя Кокудева, Радостина Николова с „Мотовете“, 

Мария Богомила със стихове на Миряна Башева и Дамян Дамянов; на читатели на, 

любимите книжари на Русе от книжарниците „Хермес“, „Сиела“ и „АБВ“. Както миналата 

година, и на този Маратон изключително активни с клипчета и весели истории бяха 

актьорите от Държавен куклен театър – Русе. При особен интерес преминаха онлайн 

срещите през платформата ZOOM в рамките на Маратона. На 15 април русенската 

библиотека беше домакин на срещата на Явор Цанев с неговите малки читатели. Писателят 

разказа на децата от няколко класа на училище „Отец Паисий“ и още десетки включили се в 

събитието какво общо има котето Силвър с вампирите, как се е зародила идеята да напише 

„страшната“ история, в която домашният любимец въвлича Мая и Алекс по време на 
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гостуването им при баба на село. Заглавието е номинирано в Националната награда 

„Бисерче вълшебно“ 2021 г. за детски книги.  

 

Онлайн среща на поетесата Мария Донева с четвъртокласници от русенското училище „Йордан Йовков“ и ученици 

от Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република, организирана в рамките на 

Маратона 

135-ата годишнина от рождението на Ран Босилек беше отбелязана с конкурса за писмо 

„Драги ми Смехурко“. Малки творци от 21 населени места в България проявиха интерес и 

взеха участие в конкурса. Най-много бяха приятелите на Смехурко от Русе – 9, следвани от 

тези в с. Пиргово – 5. Специални благодарности на г-жа М. Кънцова от НЧ „Кирил и 

Методий“ за това, че организира децата – приятели на читалището! Благодарим и на г-жа 

Анна Джипова-Цветкова от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, която също ни изпрати творби на 

свои ученици, мотивирани от нея да участват. На трето място по брой участници са Бургас и 

Търговище с по 4 малки творци. Общият брой на получените творби беше 43, разделени в 

две категории: 1 – 4 клас и 5 – 7 клас. Конкурсът е поредно доказателство за важната роля и 

активността на родителите и педагозите за творческото и когнитивно развитие на децата. 

 

Писмото на носителката на I награда в категория 1 – 4 клас Борислава Цонева от Варна 
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Юбилейната десета Нощ на литературата и през 2021 г. беше посветена на 

съвременната европейска литература. В литературния хепънинг на 12 май 2021 г. се 

включиха 14 български града, между които и Русе. От 18 до 21:30 ч. избрани откъси от 

европейската литературна сцена разкриваха магията на големите и малките литератури в 

четири гнезда в дунавската столица: Австрийска библиотека „Елиас Канети“, Дом Канети, 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Възрожденско читалище „Зора 1866“. Така 

публиката пътешества из града, посещавайки различни места за четене. Слушателите 

имаха възможност да избират измежду откъси от книги, преведени от различни 

европейски езици. В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше представен полският 

откъс от „Звездни дневници“ на Станислав Лем. Текстът чете актрисата Людмила Петрова.      

 

 

През 2021 година се проведе поредното ХVІІ издание на Международния конкурс 

за екслибрис, организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов“. В „Ex Libris – Ex 

Trains“ взеха участие 303 автори от 36 държави. Получени бяха 472 творби. Темата бе в 

унисон с Европейската година на железниците за насърчаване на железопътния транспорт 

като най-екологично чист, безопасен и енергийно-ефективен. Това поредно издание на 

конкурса се проведе под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на 

културата и Програма „Култура“ на Община Русе и премина отново при необичайните и 

екстремни условия на световната пандемия Covid-19. Най-малкият участник – Роман Дарво 

от Канада, бе само на три години, а най-възрастният – сърбинът с унгарски произход Дьорд 

Борос – на 87. 
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Координатор на журирането тази година беше Теодор Лихо – преподавател в 

Националната художествена академия. Той направи живата връзка между четирите журита, 

в които се включиха художници, културни дейци, общественици, преподаватели, 

колекционери, експерти и младежи. Детското жури от школата по изобразително изкуство 

в Народно читалище „Ангел Кънчев“ – Русе, с ръководител Маргарита Хрисандова, класира 

работите в категорията до 14 години. В категорията 14 – 26 години оценява Младежко 

жури – ученици от Национално училище по изкуствата в дунавския град, от класовете по 

изобразителни изкуства и графичен дизайн, ръководени от художниците Пейно Пейнов и 

Гриша Кубратов. За Лауреатското жури Теодор Лихо покани авторите, печелили Голямата 

награда в предишни издания на конкурса. В журирането в трите възрастови групи се 

включи Полина Петрова (Николова), два пъти носител на Голямата награда, графичен 

дизайнер в София. Особено сериозен беше съставът на международното жури за трите 

категории: Николина Джановска – художник от В. Търново, доктор по изкуствознание; 

Васил Колев – Василио, художник от София, график, доктор по изкуствознание, 

преподавател в катедра „Графика“ на Националната художествена академия (НХА); Атанас 

Атанасов – художник от Бургас, преподавател в катедра „Рисуване“ на НХА; Росен Тошев, 

художник от София, доктор по изкуствознание, преподавател по рисуване в НХА; Десислава 

Христова-Тошева – художник-график, доктор по изкуствознание, професор в катедра 

„Графика“ на НХА; Саша Панчич – художник от Белград, Сърбия; Веселка Николова – 

художник и дизайнер в БНТ – Русе; Toдор Овчаров – художник-график, преподавател в 

катедра „Графика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; Aнастасия Салабашева – магистър по 

информатика, експерт по книгоиздаване и полиграфист, представител на ФЕСПА – 

България; Пейно Пейнов – художник, преподавател в Националното училище по изкуствата 

в Русе; Гриша Кубратов – художник, преподавател в Националното училище по изкуствата в 

Русе; Питър С. Смит, Великобритания – художник-график от Лондон, член на Кралското 

дружество на гравьорите, дългогодишен директор на Kingston School of Art; Цветелина 

Максимова – художник от Велико Търново; Росен Кръстев – художник от Велико Търново; 

Недко Недков – художник-график от Добрич, директор на Художествена галерия – Добрич; 

Станимира Цанева-Бакърджиева – представител на Община Русе; Недрет Яшар – художник 

от Русе, професор по изящни изкуства от университета „Ялова“, Истанбул, носител на 

Голямата награда на журито и публиката от биеналето МиниАРТ 2021 в Русе; Мъгърдич 

Касапян – художник от Пловдив, доктор по педагогически науки – изобразителни изкуства, 

професор по графика в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, декан на факултет 

„Изобразителни изкуства“; Боряна и Кристиян Митеви – колекционери, галеристи – 

PS галерия – Варна; Елена Великова – изкуствовед, директор на Русенската художествена 

галерия; Красимира Кирилова – художник, главен уредник и Мартин Доброславов, 

художник и уредник в Русенската художествена галерия. 
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Теодор Лихо открива изложбата и обявява резултатите от конкурса 

С GRAND PRIX на конкурса журито отличи Ерхун Шенгюл от Турция. 
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Наградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе беше присъдена на 

Веселина Маринова от България за творбата „The Spirit of the Train“.  

 

Най-много точки в първа категория, до 14 г., събра малката графика „Lokomotywa“ на 

Анна Стабон от Полша. Останалите номинирани в категорията са: Магдалена Александрова, 

България; Никола Йорданов, България; Агустина Бриньоне, Аржентина; Наталия Марусаш, 

Полша; Ивет Александрова, България; Евхения Климова, Украйна. 

В категорията от 14 до 26 г. най-добре според оценяващите се е представила 

Анастасия Шведова от Беларус, която участва с две творби – „Last Train“ и „Signal Lantern“. 
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Останалите отличени в категорията са: Найгенг Ванг и Шинтинг Ли, Китай; Адина 

Мохамед-Рахим, Казахстан; Чяо Жао, Китай; Андре Лим, Сингапур; Анна Войтюк, Украйна.   

    

Изложбата „Ex Libris – Ex Trains“ 
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Десетки русенци дойдоха в библиотеката на 24 юни – навръх Еньовден, за среща със 

своята любима журналистка и телевизионна водеща Мира Добрева. Тя представи книгата 

си „Столетниците – благословия или орисия“ като част от националното си турне. Мира 

беше посрещната с много обич от читатели на всякаква възраст. „Столетниците – 

благословия или орисия“ е сборник от документални разкази от рубриката „Столетниците 

на България“, излъчван вече в продължение на 10 години по БНТ като част от предаването 

„Отблизо с Мира“. Той включва 38 разказа с важните за всяко битие теми като завистта, 

смисъла на живота, брака, любовта, изневярата, младостта, надеждата, човешките идеали и 

най-вече добротата. Тя сподели, че подборът кои истории да бъдат включени никак не е 

бил лек, но водещо за нея е било да представи на читателите разнообразието в нагласите на 

участниците за това какво е да си дълголетник. Докато пише „Столетниците – благословия 

или орисия“ се свързва с всички участници и с радост открива, че много от тях все още 

празнуват своите рождени дни и си я спомнят, макар да е минало немалко време. 
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За поредна година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се присъедини 

към европейската инициатива Нощ на музеите, която се проведе на 3 юли 2021 г. Изложби, 

арт ателиета, демонстрации, концерти, презентации, занимания в Библиотечко бяха само 

част от събитията, на които се насладиха гостите ни. Въпреки излелия се на два пъти 

проливен дъжд, Европейското първенство по футбол и наситената културна програма в 

града стотици русенци предпочетоха да се забавляват, избирайки си събитие от богатата 

програма на библиотеката за Нощта. Започнахме в градинката пред библиотеката с айкидо 

демонстрация на спортен клуб „Айкикен“ – Русе. Последва я концертът на вокална група 

„Песнопойка“ и балетна формация от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин 

Стоянов“. Бяха представени четири изложби. В Заемна посетителите разглеждаха 

„Картички от ХХ век от фонда на библиотеката“, които представяха облика на Русе преди 

десетилетия, българските морски и планински курорти и селища – етнографски музеи; а 

също така „Фотоателиетата на Русе от края на XIX и началото на XX в.“ – експозиция от 

колекцията на инж. Румен Кузов. В Галерия „Библиотека“ любителите на изобразителното 

изкуство се срещнаха с „Мечти в акварел“ на Елица Минчева. Клуб „Традиция“ нареди във 

фоайето на ІІ етаж изложба стари оръжия. Особен интерес предизвика тяхната жива 

картина „Съдебен процес срещу Димитър Момчилов и Атанас Боздугански – четници от 

четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“. На същото място беше разположено и 

ателието на Стоян Комитски „Комикс и карикатура“. Още две ателиета включваше 

програмата – в Библиотечко посетителите се забавляваха със Здравка Върбанова и нейната 

„Парцалена кукла“ за изработка на аксесоари и сувенири от копчета и други подръчни 

материали, а в Заемна беше ателието на „Крис дизайн“ „Направи си сам сувенир“. 

Екипът на Библиотечко превърна съботната вечер в празник за малчуганите и 

техните родители. В приказния свят на обновения детски отдел беше подредена „Детска 

ретро изложба на книжки от 80-те и 90-те години на миналия век“. Малки и големи се 

забавляваха с пъзел от стари думи, подбрани от „Патиланско царство“. В зона „Виртуален 
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свят“ се прожектираха ретро филмчета на видеопроектор, който получихме като дар от наш 

читател преди месец. В зона „Сетивен свят“ децата рисуваха с UV неонови бои. 

Посетителите се запознаха с възможностите на новите технологии в библиотеката – 

роботите Финч и Марти, пчеличките, VR очилата, холограмите на фогскрийн системата 

и др. Дни преди участието си на сцената на фестивала Vola Open Air на връх Околчица в 

Нощта на библиотеката ни гостува КОПРИВА, която впечатли публиката на площад 

Батенберг с последния си аудио-визуален пърформанс. 

Незабравима за почти сто русенци ще остане срещата с д-р Неделя Щонова и 

нейното „Хвърчило към рая“, навързало в уроци по човечност историите на вдъхновяващи 

личности с тяхното себенадмогване и изцеление, вътрешни бесове и осъзнаване. 

 

Неделя Щонова с част от многобройната си публика 

От 7 до 10 септември в русенската библиотека се проведе литературният фестивал 

„Писмените съкровища на Долен Дунав“, финалното събитие, с което приключи 

проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по Програма Интеррег V-A 

Румъния – България. Наши партньори по проекта са Фондация „Глобални библиотеки – 

България“ и Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова, където 

гостувахме на румънското издание на литературния фестивал в края на август. Бяхме 

радостни да посрещнем нашите приятели от Румъния и десетки участници от 

библиотеките на Силистра, Търговище, Разград, Видин, Лом и др., както и от градовете в 

региона на Долен Дунав, на русенска земя, за да празнуваме за втори път заедно в 

българското издание на фестивала. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

работи няколко години по проекта, като основната ни цел бе развиването на литературен 
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туризъм в трансграничния регион Румъния – България. Чрез литературния фестивал като 

негова завършваща част библиотеката в Русе, както по-рано и библиотеката в Крайова, 

представи писменото наследство в трансграничния регион, демонстрира туристическия 

потенциал на културния институт и в този контекст осъществи творчески контакти между 

участниците във фестивала с потенциал за бъдещи общи проекти. В програмата на форума 

бяха включени три творчески работилници за деца: за изработване на екслибрис, за 

изработване на комикс и изработване на родословно дърво; литературна игра; посещение 

на Международно дружество „Елиас Канети“ в Търговска къща „Поликар и Канети“; 

представяне на три изложби: за Стефан Гечев, „Храм на понтийската майка на боговете – 

Кибела“ на Историческия музей в Балчик и за развитието на комикса. По време на 

фестивала беше представена по атрактивен начин закупената високотехнологична 

апаратура по проекта и нейните възможности. Участниците и гостите на фестивала имаха 

възможност да разгледат Басарбовския скален манастир, регионалния исторически музей и 

екомузея, да се повозят на корабче по Дунава и да се потопят в потайностите на 

библиотеката по туристическия маршрут на домакините. Много приятна изненада 

направиха колегите от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, които, освен 

библиотекари, се оказаха и талантливи музиканти. Те пристигнаха специално за фестивала 

със своята рок група „Сигнатура“ и прекрасен репертоар. Литературният форум „Писмените 

съкровища на Долен Дунав“ е важна част от годишния културен календар на библиотеката, 

но е значимо събитие и за града, общината и областта с обогатяването на културно-

туристическите маршрути в трансграничния регион. Предстои фестивалът да стане 

ежегоден, като всяка година той ще бъде посветен на различни аспекти на проблемите на 

писменото наследство на Долен Дунав, развитието на литературния туризъм в 

трансграничните региони, както и на културния обмен между Румъния и България. 

 

 

 

Творческа работилница за деца за изработване на екслибрис 
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„Комикс паралели от двете страни на Дунав“ 

 

Рок група „Сигнатура“, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 
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След пандемичната пауза през 2020 г. на 26 септември 2021 г. се проведе поредната 

кампания „Стара хартия за нова книга“ и 2524 деца от Русе предадоха невероятните 

13,1 тона хартия за рециклиране и получиха над 3200 книги. Малките екоактивисти и 

читатели спасиха от изсичане 170 дървета. С този невероятен резултат Русе стана първенец 

в тазгодишната кампания, изпреварвайки София с около 2 тона! Тази година Русе за шести 

път беше домакин на „Стара хартия за нова книга“. В слънчевата септемврийска неделя 

всяко дете, което доведе на пл. „Свобода“ възрастен с 5 килограма хартия за рециклиране, 

получи книжка подарък, както и подаръци от партньорите на празника. Децата, донесли 

допълнителни 5 кг хартия, получиха втора книжка на екотематика – „Грийн тийн“, „Ти 

можеш да спасиш планетата“ или новото специално издание на кампанията „Пазители на 

планетата“. Във фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ организаторите от 

ЕКОПАК България и Книжен център „Гринуич“ написаха за събитието в Русе:  „Благодарим 

ви, скъпи деца и родители – за вдъхновяващия ентусиазъм, усмивките и търпението!“. 
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Библиотеката се включи в програмата на Русе за Деня на общините с откриване на 

изложба от книги и документи „12 октомври – Ден на българската община и местното 

самоуправление“. Експозицията представи Закон за градските общини и Закон за селските 

общини, най-старият от които е от 1886 г., „Самоуправление“ – месечно списание на Съюза 

на градските общини, за 1926 и 1927 г., „Азбучен показалец на всички документи и книжа, 

издавани от общините, подлежащи на гербов налог“ от 1946 г., „Общинският проблем“, 

който е сборник от рефератите и речите, държани на конференцията на Съюза на градовете 

на 26, 27 и 28 февр. 1928 г., „Финансовите тяжести на общините по Закона за народното 

здраве“ от 1929, издаден от Съюза на българските градове, „Коментар на Закона за 

финансово облекчение и заздравяване на общините“ от 1946 г. Интерес представляваха и 

книгите по проблемите на общинската отчетност, общинското сметководство и общинския 

бюджет, издадени до 1944 г., документи, проследяващи историческото развитие на Община 

Русе от 1865 г. до 2021 г. и др. 
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В Библиотечко гостува „Азбука за малките“ – изложба, посветена на българския 

буквар и неговата 200-годишнина. В 9 плаката са изложени илюстрации от една от най-

красивите детски книги на художника Александър Божинов „Азбука за малките“ от 1921 г. 

Изложбата е осъществена със съдействието на книжарница и издателство Pibooks –

 гр. Варна, и техния собственик Петя Михайлова. 

 

За поредна година в библиотеката бяха представени и творбите на участниците в 

Третия националния конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“. 
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ПРОЕКТИ 

През 2021 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ работи, както и досега, 

изключително активно по програми и проекти.  

1. „Писмените съкровища на Долен Дунав“ 

През 2021 приключи изпълнението на проекта „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 Аристиа Аман“ в Крайова и Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе. В рамките ѝ библиотеката закупи техника от ново поколение – 

екран за 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, Велико Търново, Монтана и Добрич 

бяха дигитализирани. Тези писмени съкровища са достъпни на сайта на проекта 

http://www.litdanube.eu/bg/pismeni-sakrovishta. На сайта на проекта могат да бъдат 

намерени и шестте трансгранични литературни маршрута, изработени в рамките на 

проекта, данни за изградената мрежа от заинтересовани страни, както и информация за 

писмените съкровища от двете страни на Дунава, предоставена от библиотеките 

партньори.  

В рамките на проекта, от 26 до 29 август 2021 г. се проведе Литературният фестивал, 

организиран от нашите колеги и партньори от Окръжната библиотека „Александру и 

Аристия Аман“ в Крайова, едно от двете заключителни събития. Програмата включваше 

представяния на книги, изложби и много литературни четения. В българската група се 

включиха библиотекари, журналисти, представители на неправителствения сектор, 

литературни изследователи, преподаватели, представители на местната власт, писатели. 

Българските участници в официалната част на фестивала бяха писателката Здравка 

Евтимова, изследователят и преводач от румънски език Христо Боев, както и директорката 

на Историческия музей в Балчик Радостина Енчева, която представи изложбата „Храмът на 

Понтийската майка на боговете – Кибела“. 

 

http://www.litdanube.eu/bg/pismeni-sakrovishta
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Откриване на фестивала 

 

Преводачът и изследовател Христо Боев представя научните си разработки и 

преводите си от румънски на български език 
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Фестивалът събра заедно много специалисти в областта на опазване на 

литературното наследство и даде възможност да се зародят нови идеи за партньорства с 

потенциал за развитие. 

Продължава добрата традиция при разработването на проекти към Национален 

фонд „Култура“. През 2021 година русенската регионална библиотека изпълнява дейности 

по три проекта по различни програми към Фонда: 

2. „Змей Горянин – Непознатият“ 

Проектът „Змей Горянин – Непознатият“ се реализира с финансовата подкрепа на 

Национален фонд „Култура“, модул „Съхранение и популяризиране на културно 

наследство“. На сайта на библиотеката е публикувана интерактивна тематична дигитална 

колекция ЗМЕЙ ГОРЯНИН – НЕПОЗНАТИЯТ с ръкописи, машинописни материали, ескизи, 

епиграми, стихотворения, разкази на автора. Заснет и общодостъпен е двуезичен 

аудиовизуален видеоматериал за живота и творчеството на Светлозар Димитров – 

забранения от народната власт автор. Видеоматериалът включва кадри, документиращи 

връзката на съхранявания в библиотеката литературен архив на писателя с моменти от 

неговия живот.  

3. „За плакатите – дигитално и реално“ 

В рамките на проекта ще бъде дигитализирана колекцията от плакати, които 

библиотеката съхранява във фондовете си, ще бъде организирано творческо ателие за 

изработка на плакати в Хартиената фабрика на с. Комана и две творчески ателиета за 

младежи, ще бъдат създадени изложби и виртуална галерия, ще се проучат опита и 

традициите в създаването на културни продукти в Румъния, ще се създадат нови 

партньорства. 

4. „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на държавни, общински и 

регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на 

изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото 

наследство“ 

В рамките на програмата се предвижда компенсиране на част от вече заплатените 

разходи за електрическа енергия на библиотеката. 

 Продължава и ежегодното разработване на проекти към Министерство на 

културата. 

5. „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 

2021“.  

По програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ през 2021 г. във фондовете на библиотеката са постъпили 1427 

екземпляра на 760 заглавия от 49 български издателства. Финансовата подкрепа за 

обновяването на фондовете е в размер на 15497,65 лв. 

6. „Обществените библиотеки в област Русе – професионализъм в действие“  

https://www.libruse.bg/bibliography?name=zmej-gorianin
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В резултат от изпълнението на проекта е повишен капацитетът на библиотечните 

специалисти от област Русе, популяризирани са постиженията и добрите практики на 

библиотеките от региона, включително и в условия на пандемия, повишена е 

потребителската удовлетвореност сред местната общност чрез прилагане на съвременни 

технологични решения за повишаване на достъпа до ресурси и услуги на обществените 

библиотеки и популяризиране на съхранявано книжовно културно наследство. Оказаната 

експертно-консултантска и методическа помощ спомогна за повишаване на ефективността 

и подобряване на координацията в мрежата от обществени библиотеки в региона. 

Изпълнението на проекта създаде условия за опазване и популяризиране на книжовното 

културно наследство от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. 

Планираните резултати достигнаха широк кръг от потребители и заинтересовани лица, 

което повиши информираността на целевите групи и общността за ролята и значението на 

обществените библиотеки.  

Проектът се реализира по програмата за подпомагане на регионални дейности на 

Министерство на културата. 

7. „XVII Международен конкурс за екслибрис Ex Libris – Ex Trains“ 

В „Ex Libris – Ex Trains“ взеха участие 303 автори от 36 държави. Получени бяха 

472 творби. 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“, а издаването на каталога е 

финансирано от Министерство на културата. 

 

8. „Технологични иновации за повишаване на пригодността за заетост на лица с 

трайни увреждания в условия на COVID-19“ 

Реализацията на проекта приключи през 2021 г. Той повиши пригодността за заетост 

на хората с трайни увреждания, съответстваща на характера на тяхното заболяване, като 

изгради благоприятна здравословна и адекватна за времето среда с оглед осигуряване на 

тяхната устойчива заетост в условия на епидемиологична обстановка. Със закупената 

машина за дезинфекция на библиотечните документи се защити здравето на 

потребителите на библиотечни услуги. 

Проектното предложение е финансирано от Национална програма за заетост на 

хората с увреждания. 

9. „Откриватели“ 

Успешно приключи проект „Откриватели“, финансиран по програма „Знание и растеж“ на 

Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на „„Еконт Експрес“ ЕООД, в 

партньорство с Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Медика – 

Русе“, Фондация „Ятрус“ и Сдружение „Културни пространства“. Изградена е уникална 
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привлекателна интерактивна среда за личностно развитие и забавление – Библиотечко, с 

обособени тематични и възрастови зони, които се превърнаха в търсено за посещения 

място както на децата, така и на родителите. 

 

 

10. „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „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. В рамките на проекта 

бяха осъществени тематични онлайн срещи, литературни видео четения. Проектът се 

финансира от национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Библиотеките като образователна среда“ на Министерство на образованието и 

науката. 

11. „Лятно настроение с чудно забавление“ 

Проектът си постави за цел създаване на алтернативно отворено библиотечно 

пространство за развитие на детската аудитория чрез изкуство и култура в свободното и 
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ваканционно време и осигуряване на широк достъп до него. Облагороденото открито 

дворно пространство в библиотеката приобщава подрастващите към културния институт и 

им дава възможност за развитие и усъвършенстване. В рамките на дейността в отворено 

библиотечно пространство беше изградена модулна разглобяема сцена-подиум за 

творческа изява заедно с необходимото оборудване към нея. В създадената среда децата 

имаха възможност за развитие, изява, общуване. Проведоха се две творчески работилници – 

театрална работилница „Библиотечко – актьор и работилница „В света на народното 

творчество“. Заниманията завършиха със сценични изяви пред публика. 

Проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе, Творчески проекти в 

областта на изкуствата и културата. Бенефициент е Сдружение „Културни пространства“, 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е партньор.  

12. „Финансова грамотност в обществените библиотеки“ 

Проектът Financial Literacy Through Public Libraries (Финансова грамотност в 

обществените библиотеки) има за своя основна цел да повиши нивото на финансова 

грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на 

обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия 

живот. Проектният консорциум е съставен от 4 организации от 4 различни държави в 

Централна и Източна Европа – Полша, Словения, България и Румъния. Две от 

партниращите организации са библиотеки, а останалите две са фондации, работещи с 

мрежите от обществени библиотеки на национално ниво. 

 

Библиотекари от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе и от обществени 

библиотеки от област Русе – гр. Мартен, с. Семерджиево, с. Тетово и с. Червена вода, 

участваха на 19 и 20 април 2021 г. в пилотното двудневно обучение за обучители по проект 

FINLIT („Финансова грамотност в обществените библиотеки“). По време на двудневния 

семинар те се включиха в онлайн сесия с всички страни по проекта и в практически 

занятия, водени от експерти. През месеците май и юни 2021 г. библиотечните специалисти 

проведоха пилотни обучения с 38 човека от областта, които получиха сертификати за 

завършения курс. 

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и 

координиран в България от Фондация „Глобални библиотеки“. 

13. „Робо фабрика“ 

В рамките на проекта, от април до август 2021 г., над сто деца, разпределени по групи 

в училищата „Отец Паисий“, „Иван Вазов“, „Братя Миладинови“, Математическата гимназия 
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и в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, имаха възможност да се запознаят с робота 

Марти – уникален по рода си, интелигентен и създаден да помогне на най-малките да 

изучават кодирането по лесен и забавен начин. Благодарение на пет робота от този вид в 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше направена открита иновативна 

експериментална площадка, където децата сглобяваха заедно свой Марти. След това 

учениците преминаха през обективно изучаване на програмата за детско програмиране 

Scratch, а чрез Scratch софтуера накараха робота да оживее. Умната машинка разполага с 

интерактивни сензори, които определят неговата позиция, наклон, близост и сила. Има и 

вграден високоговорител. В резултат от обучението и практическите упражнения децата 

накараха Марти да възпроизвежда звуци, да усеща и дори да се ръкува, да ходи, танцува, да 

се обръща и да рита. Организаторите на обучението отчитат като положителен резултат от 

проекта придобитите от децата умения да програмират свои собствени интерактивни 

истории, игри и анимации, както и да споделят създаденото в общността на Scratch. Това 

насърчава ученето чрез игра, интереса към роботиката и креативността, подпомагайки 

бъдещия детски избор на професия и кариерно развитие. 

Проектът се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на 

свободния дух“, осъществявана с подкрепата на „Еконт Експрес“, и се реализира от 

Сдружение „В света на иновациите“. 

 

14. „Русский уголок“. 

На 5 декември Библиотечко посрещна с хляб и сол гости от Русия – представители на 

образователния проект Русский уголок. Елена Журавльова – ръководител на проекта, 

Наталия Ерьомина – държавен мениджър и художник-дизайнерът Наталия Глазкова 

подредиха в Детския отдел на библиотеката „Руски кът“ с традиционни национални 

сувенири и фолклорни аксесоари. На събитието присъстваха Генералният консул на Русия в 

Русе Андрей Громов и аташето Владимир Токтаев. Г-н Громов използва случая и 

наближаващите светли Рождественски празници да подари на библиотеката художествена 

литература на руски език. Целта на проекта е популяризиране на руската култура, руския 

език и духовно-нравствените ценности сред подрастващите в различни страни на Европа. 

Гостите от Москва и Петербург разказаха, че през 2020 г. „Русский уголок“ е влязъл в 

10 български училища в градовете София, Бургас, Поморие, Хисаря, Тетевен, Мездра и 
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Дупница, а през 2021 г. е бил в три сръбски и шест български училища. Преди да дойде в 

русенската библиотека – единствената библиотека в инициативата – „Ъгълът“ е посетил 

Дупница, Перник, Тетевен, Белене, Несебър и Полски Тръмбеш. Образователен проект 

„Русский уголок“ се реализира в България с помощта на Руския културно-информационен 

център, с подкрепата на фондация „Православна инициатива“, под патронажа на Московски 

и Всерусийски патриарх Кирил, с помощта на посолството на Русия в България, Руския дом 

в София и Генералното консулство на Русия в Русе. Проектът „Русский уголок“ за България 

се реализира от Руския клуб в Русе, с ръководител Маша Станчева, с подкрепата на 

регионалната библиотека и клуб „Традиция“. 
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ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

   

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ 

 

                                                                   ОРГАНИЗАЦИИ 

Американски научен център – София 
Асоциация ,,Емпирей“ 

Асоциация на сухопътните войски на България 
Библиотека на Румънската академия на науките 

Българска академия на науките 
Генерално консулство на Руската федерация в Русе 

Гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер“ 
Гьоте-институт България 

Дамски писателски клуб „Фортуна“  
Дружество „Традиция“ – Русе 

Държавна агенция за закрила на детето 
Издателска къща „ЕРА“ 

Издателство „Захарий Стоянов“ 
Издателство „Кибеа“ 

Издателство „Миранда“ 
Издателство „Светулка 44 Атеней“ 

Институт Отворено общество – София 
Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот 
Международно дружество „Елиас Канети“ 

Национален институт по метеорология и хидрология 
Национален музей „Васил Левски“ – Карлово  

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ 
Образователен проект „Русский уголок“ 

Посолство на Република Корея в Република България 
Посолство на Република България в Грузия 

Проект „ВЕДА – България“ 
Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Русе 

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово 
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен 
Регионална библиотека „Светослав Минков“ – Перник 

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен 
Сдружение „Операция Плюшено мече“ 

Сдружение „Дунавско сияние“ 
Сдружение на Тарловите пациенти в България 

Столична библиотека 
Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните 
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Фенклуб на „Арсенал“ в България 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ 

Фондация „Русе – град на свободния дух“ 
Фондация „Фридрих Еберт“ 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
 

                                                                      ЧАСТНИ ЛИЦА 

Аделина Каневчева 

Анабел Владова 

Анко Иванов 

Атанас Ангелов 

Атанас Живков 

Атанас Колев 

Атанас Маринов 

Атанас Маринов – Атман 

Бистра Стамболова 

Валентин Павлов – Вай 

Ванко Ванков 

Велислава Донева 

Веселина Антонова 

Виктория Тодорова 

Даниела Константинова 

Десислава Боздева 

Десислава Иванова 

Десислава Петрова 

Диана Маринова 

Диана Унджиян 

Димитър Георгиев 

Димитър Петров 

Димо Райков 
Дянко Колев 
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                                                                       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, Университетска болница за многопрофилно лечение „Медика – Русе“, 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Парнас Прес, Primax, Ротари клуб „Русе“, Русенска 

стопанска камара, Държавен куклен театър, Международно дружество „Елиас Канети“, 

Сдружение „Германо-българска помощ за животните“, Сдружение „Образователна палитра“, 

Образователен център „Диалог“, Сдружение „Център Динамика“, Сдружение „Еквилибриум“, 

Сдружение „В света на иновациите“, Сдружение „От знания към умения“, Български 

младежки червен кръст, Първи национален център по дислексия, СНЦ „Дунавско сияние“, 

Клуб „Традиция“, MindHub, Фондация „ХИП България“, Институт за креативни граждански 

стратегии, Дамски писателски клуб „Фортуна“ – Русе, Клуб „Мечтание“, Съюз на свободните 

писатели, филиал Русе, Сдружение „Русчук“, Организация на българските скаути, Русенска 

търговско-индустриална камара, Сдружение „България завинаги“. Подкрепа и 

партньорство в нашите инициативи получихме и от ИК „Хермес“, издателство „Захарий 

Стоянов“, издателство PiBooks, книжарница „Хеликон“, книжарница „Сиела“, Русенска 

митрополия.  

 

 

 


