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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ”- ШУМЕН 

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА 

За Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” 2021 година бе изпълнена с предизвикателства и 
непрекъсната работа в пандемична обстановка. Трудностите и ограничаването на достъпа до библиотеката 
се оказаха стимул за пренастройване на дейността, разширяване обхвата на услугите и предоставяне на 
електронен достъп до тях. 

През годината основните приоритети за работа бяха свързани с: 
► Осигуряване на безопасността на служителите и потребителите на библиотеката и опазване на 

тяхното здраве;  
► Организиране, презентиране и предлагане на нови услуги чрез Библиомат, модул „Моята 

библиотека”;  
► Изграждане на нов библиотечен сайт.  
► Завършване на ретроконверсия на ГАК на книги на български език и на ноти. 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО               

СТАНДАРТ ЗА БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

1. обхватност на населението за потребители на библ. услуги – 6,93% 
2. книгоосигуреност на жител – 10,15 б.д. 
3. посещаемост (физически и виртуални) – 24,80 
4. брой заемания на жител – 1,54 б.д. 
5. обращаемост на фонда – 49,11 % 
6. читаемост – 22,28 
7. удовлетворени читателски търсения – 86 % 
8. брой събития – 140 
9. брой участия в квалификационни форми – 14 форми/ 49 участници 
10. Брой участия в проекти – 6 
11. брой потребители обслужвани от щатен библиотекар - 155 

 
І. ОСНОВНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

1. НАПРАВЛЕНИЕ „ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ” 
Комплектуване 
Работата на отдел „Комплектуване” всяка година е организирана в изпълнение на една от основните 

задачи на Библиотеката – обновяване на библиотечните фондове. Новонабавените библиотечни документи 
са 8 087 т. по депозит, покупка и дар при спазване на политиката на комплектуване, подчинена на функциите 
на институцията да е основен информационен център и хранилище за региона.   

Закупените б.д. са на стойност 33 500 лв. (от тях по проект на МК – 15 500 лв). Закупени са  2 612 
б.д. Отчитаме, че цените на книгите продължават тенденцията за увеличение, въпреки намаления ДДС.  

Постъпили по депозит са 3 197 б.д. – около 660 т. повече от 2020 г. 
Делът на получените като дар б.д.  остава почти същия 2 173 б.д. като предходната година.  
Комплектуване – сравнителна таблица: 
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Необходимо е постоянно прочистване на фондовете от физически похабени и остарели по 
съдържание заглавия. През годината са отчислени б.д. от основните фондове – книги и периодика, 
Заемна за възрастни и Детски отдел. Всички документи от вторичния подбор са своевременно 
талонирани и отчислени от каталозите. Изготвени са 11 акта за отчисление и списъци към тях. Поради 
засиленото прочистване и през следващите няколко години прирастът на фондовете в библиотеката ще 
бъде отрицателен.  
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Отдел „Обработка” 
През 2021 г. приключи ретроспективното въвеждане на ГАК книги на български език и на ГАК – 

ноти.  Продължава ретроконверсия на ГАК книги на руски език и латиница. За изпълнение на тази задача 
бяха включени библиотекари и от други отдели в библиотеката. Общ брой записи от ретро в ЕК книги на 
български, руски и латиница за годината – 9 584 записи. 

Продължи прочистването на части от отделните класификатори. Ежедневно се отпечатват 
каталожни картички и се поместват в генералните каталози. Част от отдела работи по инвентаризирането 
на фондовете на ЗВ и ДО. Работата по приемане, регистриране, инвентиране и обработка на 
периодичните издания се извършва ритмично. Обработени са 602 т. периодика, отпечатани са и 
съответните каталожни картички.  

 
Сравнителна таблица 2021 г. 2020 г. Разлика 

Обработена литература 8 887 10 822 - 1 935 

Корекции по каталозите текущо текущо   

Ретроконверсия:     

 - книги (1879-1989) завършена до чекм. 375   

 - книги на руски език до чекм. 44 до чекм. 28   

 
Сектор „Книгохранилища” 
Основните дейности са свързани с изнасяне за читалните на заявени б.д.  и текущо поместване на 

върнати и новопостъпили такива; подновяване на сигнатурни етикети; маркировка на стелажите и 
поддържане картотеката на раздадените депозитни документи. 

Пандемията се отрази на посещенията в читалните зали, където се ползват основните фондове, 
поради което се наблюдава значителен спад на изнесените б.д.  

Извършена е  проверка на картотеката с депозитни картони; пренареждане в хранилището на I 
ниво (вестници); талониране на книги, списания и вестници за отчисляване; проверка на сигнатури за 
наличност в основните фондове при отлив. 
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Сектор ”Регистрация/ Интернет/ Ксерокс” 
Заради епидемичната обстановка има спад в броя на посетителите в компютърно-

информационния център, който през по-голямата част от годината той беше затворен. Ксерокс услугите 
са намалели драстично, поради ограниченията в ползването на библиотечни услуги в читалните и общите 
ограничения по време на пандемията. Извършен цялостен ремонт на Регистрация и набавени нови офис 
мебели. 

Инвентаризация 
Съгласно приетия План за инвентаризация на фондовете в библиотеката за периода 2020-2024 г. 

са инвентаризирани фондовете на Заемна за възрастни – отраслова литература и Детски отдел. За целта 
е разработена Методика за инвентаризация на съответния отдел. Своевременно са прочистени 
фондовете на ЗВ – отраслова литература и ДО от физически похабени и остарели по съдържание заглавия. 
Сътрудниците на направлението участваха активно в проверките на фондовете, като създадоха 
организация за професионалното протичане на процесите по инвентаризацията. 

 
ІІ. БИБЛИОТЕЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Основните дейности в направлението бяха свързани с инвентаризация, преподреждане, 
прочистване и отчисляване на книжния фонд, както и ремонтни дейности и подмяна на остарял инвентар. 
През цялата година традиционната форма на книгозаемане в ЗВ и ДЗ се извършваше в ограничителен 
режим, при спазване на всички противоепидемични мерки. Върнатите от читатели  б. д. веднага се 
дезинфекцират в специална  машина за дезинфекция, осигурена по проект към АХУ . Върнатите в читални 
зали  б. д. задължително се карантинират за срок от 72 ч.  
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С все по-голям интерес се ползва мобилната услуга, свързана с разнос на книги по домовете на 
възрастни хора, които са с трайно или временно ограничена подвижност.  

Въпреки предизвикателствата, не прекъсна традицията и през лятото се организира Детска 
работилница за изкуство. 

► Регистрирани потребители   

година читатели от тях: до     
14 г. възраст 

над 14 г. 
възраст 

2021 5 140 1 824 3 316 
2020 4 835 1 611 3 224 

- по пол: мъже – 1 945/  жени – 3 195 

- по образование: основно – 788/ средно – 1 325/  висше – 1 257 
 

► Заети библиотечни документи 

Год. ЗВ + ДЗ ДЧ ИЗК ОЧ ЧЕЧ МЗС + МО Обработка, 
Краезн. Общо 

2021 72 413 16 712 3 271 19 453 602 191 1877 114 519 
2020 78 248 26 564 2 528 25 308 1 797 154 440 135 039 

 
► Посещения 

Год. ЗВ + ДЗ ДЧ ИЗК ОЧ ЧЕЧ МЗС + 
МО 

Инф. 
център 

Консулт +      
Др. отд. 

Вирт. 
посещ. 

Култ. 
прояви Общо 

2021 24 215 2 082 747 3 531 432 55 917 5 445 84 711 5 345 127 480 
2020 24 832 8 125 640 6 777 376 37 1 725 4 610 82 179 5 018 134 319 

 
► Заемна за възрастни 
Осигуряване на обслужване на открито на читателите, без необходимия зелен сертификат, 

изискван от МЗ – 90 читатели за м. декември; 
Зареждания на външен Библиомат – 34 потребители с 78 заглавия; 
Ежедневно освобождаване на външен шкаф за безконтактно връщане на книги. 
Обработени заявки, направени резервации за заемане – 100, презаписвания – 59 пъти чрез модул 

„Моята библиотека“.   
Предоставяне на услугата: Разнос на книги до дома – доставени 485 книги, ежеседмично. 
Пълна инвентаризация на отрасловата литература от фонда на ЗВ. 
Промяна на статуса на б.д.за отчисление в електронната база – 15 000 б.д. 
Фолиране на нови заглавия – 2 000 б.д. 

 
► Детски отдел: 

1. Регистриране на нови читатели – 1 822; 
2. Обслужване и консултация на читатели в Детска заемна; 
3. Основно подреждане на художествена литература и отраслова литература от български и чужди 

автори в ДЗ и основен фонд. 
4. Поддържане и обновяване на информацията за сайта на Детски отдел и Фейсбук страницата. 
5. Годишна инвентаризация на целия фонд на Детски отдел.  
6. Фолиране на нови и стари книги – 210 б.д. 
7. Заета литература през годината – 10 762 б.д. 
8. Организиране и провеждане на „Екскурзии в книгохранилищата” (10 класа – над 200 ученика). 
9. Организиране на Лятна работилница за изкуство (с участието на 120 деца). 
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► Обща читалня, Изкуство и Чуждоезикова читалня  

 2021 г. 2020 г. 
Посещения 4 710 7 793 

Ползвани б.д. в читалните 22 203 – в читалня; 
1 123 – за дома 

28 573 – в читалня; 
836 – за дома 

Устни и електронни справки 187 985 

Аналитични описания 51 нововъведени 
120 редактирани 276 

Обработени Ретро ноти – 1 258 
DVD, CD – 30 

Ноти – 38 
DVD, CD – 148 

Подготвена за подвързия 
периодика 807 т. 958 т. 

► Дейности: 
1. Прочистване на фонда на Обща читалня; 
2. Основно пренареждане и прочистване на резервно хранилище: сливане фонда на Ч1, Ч2 и 

Ч3 в едно; разделяне на  книги и справочници в отделни поредици;  
3. Сливане и нареждане на периодиката на Ч1, Ч2 и Ч3 в обща поредица;   
4. Двукратно пренареждане на фонда в залата - мебели и фонд; 
5. Подлепяне на повредени б.д. – 188 бр.; 
6. Тематични витрини във входно фоайе – 4 бр. 

 
ІІІ. НАПРАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

► Справочен отдел 
Количествени показатели: 

 2021 2020 

Устни справки 3 800 4 300 
Писмени справки 11 21 
Интернет справки 4 100 3 500 
„Попитай 
библиотекаря” 

46 35 

ББЗ 12  
Тематични витрини 18 16 
Аналитични описания и 
редакции на описания 

база „Статии” 
686 нови записа; 

редакция до редна дума 
„Детските права” 

база „Статии” 
785 нови записа; 

редакция до редна дума 
„Видове цивилизации”; 

Други дейности: 
Редакция на текстове за краеведските сайтове  „Шуменски край”  и „Шуменски истории” 
Изработена фотодокументална изложба по повод 140 год. от рождението на Стилиян Чилингиров 
 
► Междубиблиотечно заемане 
Междубиблиотечно заемане – 18 читатели, 

Служебни поръчки – за 10 институции 
Направени – 52 заявки 

 Изпълнени – 84 поръчки  
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► Краезнание 

 2021 2020 
Посещения 143 87 
Раздадени документи 1 144 296 
Устни справки 61 17 
Писмени библиографски 
справки 

32 22 

Аналитични описания 3 694 3 656 
Сканирани статии 2 773 18 
Тематични витрини 2 4 
Изложби 1 1 

 
Ретроспективно въвеждане на описания от краеведската картотека; 
Издирена и обработена информация за  град Каспичан, село Средня, с. Ивански и публикувана в 

сайта „Шуменски край”;  
Качени 17 публикации  за сайта „Шуменски истории”-; 
Изработена изложба „Шумен през вековете”; 
Участия в неделно предаване БНР - Радио Шумен „Истории за историята” по теми, свързани с 

историята на град Шумен. 
 

ІV. КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО  

► Количествени показатели: 
1. Осъществени в РБ културно-образователни инициативи – 140, от които: 

− 108 инициативи, организирани самостоятелно или в партньорство с различни институции; 
− 28 външни инициативи, на които сме домакин; 
− 4 инициативи, изнесени в различни културни и образователни институции в града. 

 
2. Посещаемост на културно-образователните инициативи – 5 345 посещения (в това число: 450 
посещения в ателиетата на Детска работилница за изкуство 2021). 
 
3. В рамките на културно-образователните инициативи в библиотеката са осъществени: 

− 11 представяния на книги; 
− 2 инициативи, активиращи интереса към четенето – литературни четения, маратони на 

четенето, рецитаторски конкурси и др. 
− 15 изложби – фотографски, фотодокументални, рисунки и колажи, изложби на артизделия, 

витрини; 
− 4 представяния на наши изложби на в библиотеки и други културни институции в страната и 

чужбина; 
− 11 представяния на филми; 
− 20 обучения, семинари, дискусии, викторини, лектории, конференции, кръгли маси, работни 

срещи и други форуми  
− 94 обучения по английски език за деца към Академия Катранджиева; 
− 7 чествания, литературни вечери и срещи с творци; 
− 3 прояви: концерт, музикална програма, тържество; 
− 45 творчески занимания за деца в рамките на Детска работилница за изкуство 2021; 
− 11 творчески занимания в рамките на различни приложнотворчески ателиета и клубове. 

 
► Културно-образователни инициативи – обобщения: 

1. Поради ограничителните мерки във връзка с пандемията от COVID-19 РБ не реализира в 
пълнота културната си програма за годината. Независимо от обективните затруднения обаче и през 
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изминалата година бяха инициирани и реализирани актуални събития, свързани със статута на 
библиотеката на културно-образователна институция и информационен център.  

2. В културната програма най-голям е делът на творческите и образователните занимания с деца 
и на инициативите, свързани с четенето и активирането на интереса към него и към библиотеката като 
културно-информационен център. Актуални през годината сред подрастващата аудитория бяха 
разходките в библиотечните книгохранилища – атрактивно събитие, предлагано до момента единствено 
в рамките на събитието Нощ в библиотеката. 

3.  През 2021-ва библиотеката бе в помощ на гражданите и при електронното преброяване на 
населението и жилищния фонд в Р България. 

4. Акцент в културната програма на РБ бе честването на 140-годишнината от рождението на 
Стилиян Чилингиров. Годишнината бе отбелязана с конкурс за изпълнение на българска литература, 
реализиран на национално ниво и с международни участия, и с организирането на мобилна 
фотодокументална изложба „Последният възрожденец: Стилиян Чилингиров (1881-1962)”. През м. 
ноември-декември изложбата бе представена в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. 

5. През 2021 г. РБ продължи традицията на устойчивите си културни практики, свързана с 
организирането на традиционните за библиотеката лятна Детска работилница за изкуство –  петнадесета 
по ред, и творчески срещи за представяне на автори и заглавия – среща с президента Георги Първанов, с 
журналиста Георги Тошев, с актьора и илюзионист Ненчо Илчев, с Богдана Карадочева и Стефан 
Димитров, с футболиста Георги Велинов, спортния журналист Ники Александров и издателя Кирил 
Войнов, с поета Георги Атанасов и др. За седма поредна година РБ подкрепи европейската инициатива 
„Нощ на литературата”, инициирана от посолствата и културните институти на страните членки на 
Европейския съюз, Представителството на Европейската комисия в България и Фондация „Детски книги”.  

6. През 2021 г. РБ бе представена в различни информационно-дискусионни форуми на 
регионално, национално и международно ниво: уебинар „Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (2021-2027): възможности за библиотеките”; Литературен фестивал „Писмените съкровища на 
Долен Дунав” – Русе; VIII Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите 
решения” – Русе; XXXІ Национална конференция на ББИА „Библиотеките – предизвикателства и 
трансформации в COVID среда” – Бургас; уебинар „Финансова грамотност в обществените библиотеки”. 

Традиционно част от културно-образователната програма бяха и образователните инициативи, 
свързани с повишаване квалификацията на библиотечните специалисти от област Шумен: обучение 
„Превантивно опазване и съхранение на фондовете” и обучение „УДК – методика на класифициране” с 
лектори съответно от УниБИТ и СУ „Св. Климент Охридски”.  

7. През 2021 г. РБ участва в отбелязването на: Националния празник на България 3 март, 140-
годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров, 50-годишнината на ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, Деня на освобождението на Шумен и рождението на Васил Левски 18 юли; 90-годишнината 
от рождението на проф. Венета Вичева, 50-годишнината на хорови празници „Добри Войников”, 82-
годишнината от рождението на актьора Тодор Колев, Международния ден на детето, Световния ден на 
океаните, Световния ден на фотографията. 

8. Осъществени бяха редица партньорски инициативи с четири шуменски училища, свързани с 
Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като 
образователна среда“ на Министерство на образованието и науката. 
 

► Присъствие в публичното пространство 

През 2021 г. РБ е представена в общественото пространство, както следва: 
• над 480 публикации в местните и национални печатни и електронни медии (БТА, в. „Труд”, в. 

„Монитор”, БНР – Шумен, Телевизия Шумен, Дарик радио, ШУМ.БГ, Инфо Шумен, СтрелаБГ, 
Radian.bg, 24shumen, shumenonline, shmoko.bg); 

• 53 интервюта/репортажи (за БНТ, Nova TV, Телевизия Шумен, БНР – Радио Шумен, Наследство БГ); 
• близо 50 гостувания в предаването „Истории за историята” на БНР – Шумен; 
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• над 230 публикации в социалните мрежи: Фейсбук страницата на РБ, Фейсбук страницата на Детски 
отдел на РБ, двете социални медии Шумен днес; 

• 21 публикации в сайта на РБ. 
 

► Проектна дейност: 
Успешно реализирани проекти 

1. „Инструменти за осъвременяване на комуникацията с библиотечните потребители в 
регионалната библиотечна мрежа” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” към Министерство на културата. 

Резултати: оказана експертно-консултантска и методическа помощ на 25 читалищни библиотеки 
от област Шумен; осъществени две професионални обучения за библиотечни специалисти от област 
Шумен – „Превантивно опазване и съхранение на фондовете” и „УДК – методика на класифициране” с 
лектори съответно от УНИбит и СУ „Св. Климент Охридски”;  създадена онлайн колекция „Календари”. 

2. „Технологична подкрепа в трудовия процес на служител с увреждания в условия на COVID” 
проект на РБ „Ст. Чилингиров” към Агенцията за хората с увреждания. 

Резултати: закупена UV машина за стерилизиране и почистване на книги; оборудвано 
специализирано работно място в залата за заемане на литература за дома. 

3. „Документален филм „100 години Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – проект на 
РБ „Ст. Чилингиров” в направление „Творчески Шумен – 2021” на Общински фонд „Култура”. 

Резултати: изработване на документален филм за РБ от БНТ – Регионален център – Варна. 
4. Проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност – 2021” за обогатяване на библиотечните фондове.  
Резултати: закупена литература на стойност 15 500 лв. 
5. „Клиника за книги” – партньорски проект на РБ със СНЦ „Мисия Култура” в направление „Детско 

и младежко творчество” на Общински фонд „Култура”. 
Резултати: организирани 6 приложни ателиета за декорация и подвързване на книги. 
6. „Библиотеката като образователна среда” по Програма на МОН – партньорски проект с ПГИ, 

ПГСАГ, „СУ П. Волов”. 
 

V. ДАРИТЕЛИ 

Дарители (физически и юридически лица)  – 181 
Обща стойност на даренията: 28 344, 55 лв (б.д.): 

 

VІ. ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА            
ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ 

1. 107 регистрирани библиотеки през Регистъра на обществените библиотеки . 
2. Подготовка и подаване на годишен отчет към Фондация ”Глобални библиотеки”, към НСИ и 

Регистър на обществените библиотеки. 
3. Организиране и провеждане на две обучения финансирани по договор №РД 11-06-83/ 

23.04.2021 г. между Министерство на културата и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ 
– гр. Шумен. 

4. Посетени 40 читалищни библиотеки в региона. Оказана им е експертно-консултантска помощ 
относно работата в библиотеката. 

5. Оказване на методическа помощ на новоназначени библиотекари за организация на дейността 
на библиотеката и водене на задължителната библиотечна документация. 

6. Оказване на помощ на библиотеки към читалища в областта относно участието им в конкурсната 
сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма 
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„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2021 г. – 68 
кандидатствали библиотеки, 52 одобрени. 41 библиотеки са  направили запитвания относно 
регламент, попълване на проектна документация и отчитане на проекта. 

7. Текуща методическа помощ на библиотеки от областта – оказана помощ при 350 запитвания. 
8. Текущо – подготовка, обработка и обобщаване на статистическите показатели от читалните  и 

ДО 
9. Участие в инвентаризация на Детски отдел 

► ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ 

Видове   
библиотеки 

Брой  
посещения Брой дни Брой библиотеки 

читалищни      36      15      40 

КОНСУЛТАЦИИ на читалищни библиотекари – 350 бр. 

Дарени книги от РБ “Ст. Чилингиров” на библиотеки от областта – 567 б.д. 

► КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ   

Квалифик. форми    В Шумен и областта    В страната 

брой 
форми 

участни-
ци 

брой 
дни 

брой 
форми 

участни-
ци 

брой 
дни 

Семинари, 
конференции, 

съвещания и др. 

2 8 2 7 11 14 

Обучения 5 30 12    
Обмяна на опит       

общо 7 38 14 7 11 14 

• Проведени две обучения с лектори от ББИА и УниБИТ на теми: „УДК – методика на 
класифициране” и „Превантивно опазване и съхранение на фондовете”. Обученията са 
проведени и финансирани съгласно спечелен проект „Инструменти за осъвременяване на 
комуникацията с библиотечните потребители в регионалната библиотечна мрежа” пред 
Министерство на културата; 

• Участие в национална среща на методистите в гр. Ямбол 
• Участие в on-line представяне на проект „Финансова грамотност чрез обществените 

библиотеки” 
• Участие в VIII Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите 

решения“ 

• Участие в Литературен фестивал "Писмените съкровища на Долен Дунав" – Русе. 
• Участие в XXXI национална конференция на ББИА  „Библиотеките – предизвикателства и 

трансформации в COVID-19 среда. 
• Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки – четене – комуникации"  

 
VІІ. НАПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

► Дигитално студио. Дигитална библиотека 
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► Посещения на сайтовете на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ . 

• Сайт РБ 
Сесии (посещения)  29 230 
Потребители (посетители) 18 601 
Страница прегледи  76 502 

• Сайт ДО 
Сесии (посещения)   6 360 
Потребители (посетители)  1 904 
Страница прегледи  13 883 

• Сайт ДигиБиб 
Сесии (посещения)   8 155 
Потребители (посетители)  1 904 
Страница прегледи  13 883 

• Сайт Шуменски край 
Сесии (посещения)   20 500 
Потребители (посетители)  14 722 
Страница прегледи  39 580 

• Сайт Шуменски истории 
Сесии (посещения)  101 023 
Потребители (посетители)  47 080 
Страница прегледи  416 000 

• Facebook РБ 
Харесвания на страницата (до 31.12.2021)  2 815 
Последвали страницата (до 31.12.2021)     2 980 
Facebook събития (до 31.12.2021)                17 
Отговори на събития (до 31.12.2021)          451 
Достигнати хора (до 31.12.2021)                  35 612 

  

ДИГИТАЛНО СТУДИО   2021 2020 

Сканирани заглавия  375 327 

Сканирани страници  17 220 52 388 

Обработка на файлове за архивиране 16 411  95 195 

Презапис на плочи, аудио и видеокасети (бр.) 21 47 

Предпечатна подготовка (бр. стр.) 963 971 

Печат и подвързване (бр. стр.) 9 697 14 183 

Дизайн афиши, покани, грамоти (бр.) 70 431 

Заснети кадри – събития, обекти 1 447 2 883 

Техническо обслужване на мероприятия 16 31 

Актуализация на сайтовете на РБ 359 1 294 

Прикачени файлове към записи в базите АБ (бр. стр.) 958 1 730 

Подготвяне на изложби 15 12 

Обслужване на читатели 140 79 

Участия в конференции: 1 2 
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► Издадени книги   

• Бахнева, Веселка. Съдба – ISBN 978-954-2936-61-9 
• Александрова, Дафина. Уморена тишина : Хайку– ISBN 978-954-2936-62-6 

► Сектор Информационни технологии 

През годината продължиха подобренията и оптимизацията на компютърната техника, 
периферните устройства   и локалната мрежа. 

Антивирусният и приложният софтуер бяха своевременно обновявани. 
Техническата профилактика и зареждане с консумативи бе извършвано своевременно. 
Извършвана е редовно профилактика и преинсталиране на РС. 
Оказвана е методическа  и техническа помощ  на читалищата в областта. 
Отпадналата от употреба компютърна техника е бракувана. 

► Новонабавени технически средства за годината: Камери за видеонаблюдение – 2 бр.; 
графични таблети – 3 бр.; преносим компютър – 1; компютър – 4 бр.; UV машина Book Sterilizer – 1 бр.; 
мултифункционално устройство – 1 бр.; екран и стойка за проектор – 1; GSM – 2 бр.; скенер – 1 бр. 

 
 VІІІ. НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

РБ „Ст. Чилингиров” е културен институт с делегиран бюджет, който се финансира от държавата по 
единни разходни стандарти, съгласно които  годишната издръжка за 2021 г. на едно лице  от персонала е  
20 004 лв. и допълващ стандарт за площ  в размер на 36 150 лв. 

• Държавно финансиране за 2021 г. – общ размер 1 036 835 лв., в т. ч.:   
− 1 016 346 лв. по стандарти за делегирани от държавата дейности;  
− 4 989 лв. от Министерство на културата за реализиране на проект „Инструменти за осъвременяване 

на комуникацията с библиотечните потребители в регионалната библиотечна мрежа”; 
− 15 500 лв. по проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки-

съвременни центрове за четене и информираност - 2021”; 
• Собствени приходи за 2021 г. – общ размер 23 761 лв.: 
− 18 125 лв. от извършени библиотечни услуги,  
− 4 186 лв. от наеми за ползване на зала 
− 1 450 лв. от вторични суровини 
• Приходи от други източници: 
− 9 988 лв. от Агенция за хора с увреждания към МТСП по проект „Технологична подкрепа в 

трудовия процес на служител с увреждане в условията на COVID”; 
− 3 000 лв. от Общински фонд „Култура” по проект „Документален филм „100 години Регионална 

библиотека „Стилиян Чилингиров”; 
• Общият размер на разходите за 2021 г. възлиза на 1 073 049 лв.  
− Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – общо за 865 922 лв. (в т.ч. 

допълнително материално стимулиране за професионалния празник и за Коледа.) 
− Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. издръжка – общо 120 692 лв. (в 

т.ч.: разходи за вода, горива, енергия – 59 790 лв.) 
− Разходите за закупуване на нови б.д. – 33 420 лв. 
− Текущи ремонти – 27 632 лв.  
− За погасяване задължения за такса битови отпадъци през 2021 г. – 3 789 лв.  



13 
 

− Капиталови разходи – общо 21 594 лв., в т.число: за 4 бр. компютри, 3 бр. графични таблети, 2 бр. 
климатици, 1 бр. машина за стерилизиране на книги, офис обзавеждане. 

РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен приключва годината без наличие на неразплатени задължения.                     

ІХ. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 1. Организационна структура и професионален персонал 

► Разпределение на персонала по зони на обслужване 

− Обслужване на потребители – 17 
− Обработка на носители – 9 
− Електронни услуги – 3 
− Други услуги – 9 
− Администрация – 3 
− Техническа и сервизна дейност – 4 

 
► Възраст и професионална квалификация на персонала 

− Към 31.12.2021 г. в РБ “Стилиян Чилингиров” – 46 служители; 
− По пол: мъже – 8; жени – 38; 
− Средна възраст – 50 години и 4 месеца.  

Възраст Общо Жени Мъже 
26 – 40 години 7 4 3 
41 – 55 години 24 23 1 
56 – 63 години 11 9 2 
Над 63 години 4 2 2 

  

Персонал по вид 2021 г. 
Общо 46 

Професионален библиотечен персонал 33 

Друг квалифициран персонал 8 
Друг персонал 5 

► Разпределение по образователно-квалификационна и научна степен: 
− Образователна и научна степен „доктор“ – 2  
− Образователно-квалификационна степен "магистър" – 27 
− Образователно-квалификационна степен „бакалавър” – 8 
− Образователно-квалификационна степен „Специалист” – 2;  
− средно образование – 7.   
− С придобито висше библиотечно образование или квалификация „Библиотекар, 

библиограф” са 31 служители; 6 служители, работещи с придобито право на пенсия, са 
освободени към 31.12.2021 г. 

  
2. Дейности по опазване здравето и безопасността на служителите и подобряване условията на 
труд в библиотеката 
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През отчетната година са спазени всички противоепидемични мерки, свързани с опазване здравето 
на служителите и посетителите на библиотеката. 

► Осигурени са дезинфектанти, мокри кърпи, биоцидни препарати, тоалетна хартия, кърпи за ръце, 
обикновени и течни сапуни. 

►  Подобрени са условията на труд на работните места в обслужващите звена: подмяна на стари 
мебели и столове; колонен климатик, осигурена стерилизираща машина за книги и ремонт на оберлихта в 
Заемна; нови служебни смартфони. 

► Ремонтирана и ново обзавеждане на стая за почивка на служителите. 
► Извършена е дератизация, дезинсекция и дезинфекция от специализирана фирма на всички 

библиотечни помещения. 
► Два пъти в годината служителите получиха ДМС в следствие на реализирани икономии във ФРЗ. 
► В съответствие с действащата нормативна уредба по безопасност и здраве на работа няма 

допуснати нарушения на трудовото законодателство. През отчетната година ГУТ провеждаше редовно 
заседания съгласно утвърдения Правилник за работа, на които предлагаше и разглеждаше мерки за 
подобряване условията на труд, обсъждаше и взимаше решения по текущите въпроси, свързани със ЗБУТ. 
Инструктажите (начален, периодичен, извънреден и на работното място) бяха провеждани от съответните 
длъжностни лица в срок и в съответствие с изискванията на нормативната уредба. 

 

3. Отпуск и болнични 

Неотработени дни 2021 г. Неотработени дни 2020 г. 

общо 
Платен 
отпуск болнични общо 

Платен 
отпуск болнични 

1 950 1 418 532 1 743 1 430 313 

Представените болнични листи през 2021 г. са с 31 броя повече в сравнение с предходната година, 
а като дни в болнични – с 219 повече. 

34 служители са с поставена ваксина (80% от настоящия списъчен състав), 5 имат сертификати за 
преболедували. 

 
Х. ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ – НОВИ И АКТУАЛИЗИРАНИ 

► Изработени нови длъжностни характеристики на новоназначени библиотекари. 

► Актуализиран Режим за съхранение на периодичните издания. 

► Подписан нов КТД в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров". 

► Актуализирани  Вътрешни правила за работната заплата  в Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров”. 
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