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УВОДНИ ДУМИ

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е най-старата 
културна институция в страната, създадена с Указ 15 на княз Фердинанд 
от 18 юни 1898 г. Тя е културен институт с национално значение и второ-
степенен разпоредител с бюджет към министъра на културата на основа-
ние Закона за обществените библиотеки в сила от 6 юли 2009 г., изменен 
в „Държавен вестник“ от 2 август 2013 г. 

Изминалата 2017 г. може да се определи като успешна за Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя бе наситена с редица 
предизвикателства както при изпълняване на основните фукции и задачи, 
така и при реализирането на редица допълнителни дейности и проекти, 
свързани с необходимостта да се отговори адекватно и своевременно на 
изискванията на времето и обществото. Усещането, което се налага при 
обобщаване на извършеното през годината, ни дава самочувствието, че 
институцията Национална библиотека все по-осезаемо утвърждава свое-
то място като предпочитан партньор във всички професионални начина-
ния и като търсен домакин в провеждането на културни прояви, чества-
ния, кръгли маси и творчески срещи.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ продължи да 
работи по своите основни задачи, свързани с:

• Поддържане на Архив на българските печатни и други видове до-
кументи.

• Изработване на текущата национална библиография.
• Издирване, събиране, съхраняване и обработване на ръкописно-до-

кументалното, старопечатното и архивното историческо наследство.
• Осигуряване на качествено библиотечно и информационно об-

служване. 
• Изготвяне на библиографски справки и информационни бюлетини 

за институции и граждани.
• Осъществяване на контрол върху изпълнението на Закона за задъл-

жителното депозиране на печатни и други произведения и разпределение 
и изпращане на депозитните екземпляри за библиотеките в страната.

• Осъществяване на статистическото отчитане на книжовната про-
дукция на България.
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• Присъждане на международните стандартни номера на издания и 
организации (ISBN, ISMN и ISSN, ISIL). 

• Съставяне и поддържане на онлайн базата на Националния регистър 
на издаваните книги в България.

• Извършване на научноизследователска и приложна дейност в об-
ластта на библиотекознанието, библиографията, книгознанието, архи-
вистиката ориенталистиката, консервацията и реставрацията.

• Изработване на национални библиотечно-библиографски стандар-
ти, класификационни схеми и други видове нормативни документи.

• Осъществяване на професионални контакти с библиотеките в стра-
ната.

• Сътрудничество със световните професионални организации и 
осъществяване на международни контакти с библиотеки и други сродни 
институции по света.

• Популяризиране на научноизследователската, библиотечната, биб-
лиографската и методическата дейност чрез издаването на монографии, 
сборници и списания от издателството на Националната библиотека.

През разглеждания едногодишен период са инициирани и редица 
допълнителни цели и задачи, като:

• Учредяване на Обществен съвет към Националната библиотека, в 
който участват приятели и съмишленици, подкрепящи нейната дейност.

• Осигуряване на онлайн обслужване на потребителите чрез сайта 
на Библиотеката през приложението „Моята библиотека“.

• В областта на научноизследователската и приложна дейност са 
подготвени и издадени редица самостоятелни и колективни монографии, 
описи, каталози, сборници, статии и др. 
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• Изработено е 
дигитално копие на 
тефтерчето на Васил 
Левски в рамките на 
националните чества-
ния по повод на 180 
години от рождението 
на Апостола.

• Излезе от печат 
националното стандарти-
зирано издание на Уни-
версалната десетична кла-
сификация (УДК), разра-
ботено в сътрудничество 
между Националната биб-
лиотека и Консорциум на 
УДК в Хага. Във връзка 
с това са организирани 
курсове за прилагане на 
класификацията в класи-
фикационната и каталожна практика на библиотеките в страната.

• През 2017 г. Националната биб-
лиотека е включена в Международния 
регистър „Паметта на света“ с две но-
минации – Борилов синодик от XIV в. от 
ръкописната колекция на Националната 
библиотека и Четвероевангелие на цар 
Иван Александър от 1355–1356 г. от сла-
вянската ръкописна колекция на Британ-
ската библиотека в Лондон.
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• Организирани са значими събития, свързани с популяризиране 
на документи от специалните колекиции на Библиотеката, прилагане на 
иновативни подходи и добри практики за опазване на книжовно-доку-
менталното наследство; обсъждане на законодателството за задължител-
ното депозиране, по повод 120 години от приемането на първия Закон за 
задължителното депозиране.

• Във връзка с препоръките в доклада за извършена проверка на 
Сметната палата през 2017 г. са актуализирани вътрешните нормативни 
документи на Библиотеката.

• Изпълнението на основните и на поста-
вените допълнителни задачи протече в услови-
ята на делегиран бюджет.

• Извършени са неотложни ремонтни дей-
ности и продължи поетапната промяна в инте-
риора на Библиотеката.

Националната библиотека целенасочено и последователно изпъл-
нява политики и функции, регламентирани от действащото в Република 
България законодателство в сферата на културата:

• Опазване и съхраняване на книжовното богатство.
• Дигитализиране на писменото национално богатство, съхранявано 

в Библиотеката.
• Осигуряване на информация за националната книжнина.
• Улеснен достъп до фондовете на Библиотеката чрез електронни и 

дигитални ресурси.
• Утвърждаване на Библиотеката като средище на граждански, кул-

турни и образователни инициативи и превръщането й в желан партньор 
за културни и образователни институти в страната и чужбина.

• Подобряване състоянието на сградния фонд, обособяване на при-
влекателна и комфортна среда за потребителите.

• Осигуряване на кариерно развитие за служителите в Библиотеката.  
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Основни дåéносòи 
нà Íàционàлнàòà áиáлиоòåêà

„Ñв. св. Êиðил и Ìåòодиé“
ïðåç 2017 ã.
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Комплектуване на библиотечни документи

Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява чрез документите, по-
стъпващи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) по силата 
на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения, покуп-
ка и международен книгообмен.

► Комплектуване на документи, получени по Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други видове произведения

През отчетния период са приети, обработени и разпределени по силата на Зако-
на за задължителното депозиране на печатни и други произведения следните видове 
издания:

2016 г. 2017 г.

Вид на документа
Депозитни 

екземпляри за 
НБКМ

Депозитни 
екземпляри за 
библиотеките 

в страната

Депозитни 
екземпляри 
за НБКМ

Депозитни 
екземпляри за 
библиотеките  

в страната
Монографични 
издания  от тях:

16 809 40 767 19 436 46 670

Електронни ресурси    380     190   836    418
Дисертационни 
трудове  1427 2399

Продължаващи 
издания 44 406 140 724     47 593 135 796

ОБЩО 63 022 181 681 69 428 182 466

През годината са постъпили 69 428 екземпляра (за Архив – 36 605, за основен 
фонд – 32 821), пакетирани и експедирани – 182 466 депозитни екземпляра с при-
дружителни документи, които в сравнение с 2016 г. са с 6406 повече за фондовете 
на Библиотеката, а разпределените за библиотеките в страната екземпляри са с 1785 
повече. Едновременно с тази дейност са публикувани и информационни списъци и са 
актуализирани данните за партньорите, с които Библиотеката работи.

► Комплектуване на документи, набавени чрез покупка, дарение и кни-
гообмен

Комплектуване на документи, набавени чрез покупка
Във фондовете на Библиотеката са постъпили чрез покупка 85 заглавия българ-

ски и чуждестранни продължаващи издания в 6683 екземпляра. 
Комплектуване на документи, набавени чрез дарение
Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 480 заглавия в 

530 тома, а чуждестранните периодични издания – 43 заглавия в 814 екземпляра.
Комплектуване на документи, набавени чрез книгообмен
Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 618 заглавия 

в 639 тома и 309 заглавия чуждестранни продължаващи издания в 1890 екземпляра.
Или получените в основния фонд на Библиотеката монографични издания са 

1098 заглавия  в 1169 тома и продължаващи издания – 437 заглавия в 9287 екземпляра.
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Постъпили документи 
във фонда чрез покупка, книгообмен и дарение

2016 г. 2017 г.

Вид на
документа

Заглавия, 
постъпили 

чрез 
покупка

Заглавия,
постъпили 
чрез книго-

обмен

Заглавия, 
постъпили 

чрез 
дарение

Заглавия, 
постъпили 

чрез 
покупка

Заглавия, 
постъпили 
чрез книго-

обмен

Заглавия, 
постъпили 

чрез 
дарение

Монографични 
издания, от тях: 758 587 639 480

Електронни 
ресурси   75

Продължаващи 
издания 127  405   72 86 309 812

ОБЩО 127 1163 659 86 948 1342

►Международен книгообмен 
Участие в международен книгообмен чрез покупка
Изпратени монографични издания за международен обмен – 90 заглавия в 237 

тома.
Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 78 заглавия в 525 

комплекта (2738 екземпляра).

Закупени книги за международен книгообмен

Издателство
Заглавия / 

бр.
Екземпляри / 

бр.
Авангард прима 2 15
Блек Фламинго 12 12
Жанет 45 1 24
Захарий Стоянов 13 74
Изток-Запад 11 33
Колибри 28 28
ПХП 1 6
Сиела 13 19
Сиби 1 7
Труд 8 19

ОБЩО 90 237

Участие в международен книгообмен чрез дарение
Изпратени монографични издания за международен обмен – 319 заглавия в 794 

тома.
Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 27 заглавия в 110 

екземпляра.
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Участие в международен книгообмен чрез книгообмен
Изпратени монографични издания за международен обмен – 14 заглавия в 58 тома.
Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 1 заглавие в 70 

екземпляра.

Постъпили документи в Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ през 2017 г.

► Комплектуване на документи от Комисията за откупуване и определя-
не на цени на документи в НБКМ 

През 2017 г. е създадена обединена Комисия за откупуване и определяне на 
цени и на документи в НБКМ, като са получени като дарение 307 документа: тапии 
за собственост на ниви, ливади и кошари от Радомирско, ръкописи на арабски, пер-
сийски и коптски език; диплома, писма и снимки на Константин Василев; писмо от 
1939 г. до директора на Народната библиотека Райчо Райчев; договор за аренда на 
земя, сключен от Джон Гринланд; изложение до финансовото ведомство на Осман-
ската империя относно деца на загинали войници; разкази, стихове, пиеси и фотогра-
фии на Биньо Иванов и др.

Комисията откупи и 85 документа – портрети и снимки, дело на фотографи-
те Димитър и Иван Карастоянови – София, Макс Кеслер – Лом и др., документи за 
поземлена собственост и съдебен протокол на османотурски език. Бяха изготвени 6 
броя експертизи за ценността на документите.

Създаване на информационни ресурси

► Каталогизация на библиотечни документи
Дейността по обработката на различните видове документи, постъпващи в На-

ционалната библиотека през отчетния период, продължи с максимално бързо създа-
ване на библиографска информация за постъпващите библиотечни ресурси и свое-
временното й предоставяне за ползване от потребителите.

В отчетния период за разкриване на съдържанието на депозираните моногра-
фични сборници са определени 288 заглавия (2016 г. – 320 заглавия).

През годината бяха създадени 21 432 пълни библиографски записа, от които 
13 865 са на самостоятелни документи (ръкописи, книги, графични, картографски и 
нотни издания и дисертационни трудове), 252 – на нови заглавия периодични изда-
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ния (вкл. на монографични серии), 498 – на електронни ресурси, звукозаписи, виде-
озаписи и 6830 са на статии в споделената база данни COBIB.BG и локална база на 
Националната библиотека.

Редактирани са 46 924 записа, от които 34 007 записа са на самостоятелни до-
кументи, 490 – на електронни ресурси, 5427 – на продължаващи издания и 6921 – на 
статии от продължаващи и монографични издания.

Създадени библиографски записи в електронния каталог 
на Националната библиотека през 2017 г.

► Поддържане на нормативни бази данни
Създадени са 9423 нови контролни записа с имената на лица с интелектуална 

отговорност в нормативната база данни CONOR.BG. 
Редактирани са 26 714 контролни записа. 
Въведени са и 1410 нови предметни рубрики и препратки в контролираната 

база на предметните рубрики и са редактирани 453 записа.
След успешно приключване на процеса по тестването и превода от английски 

на български език на интерфейса на нормативните бази данни CONOR.BG през юни 
2017 г. е предоставен за потребителите на електронния каталог COBISS/OPAC дос-
тъп за търсене чрез контролния файл за имена на лица CONOR.BG. 

Създадени нормативни записи в електронния каталог 
на Националната библиотека през 2017 г.
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През отчетния период са сигнирани и инвентирани 18 531 тома документи за 
основен фонд, специални колекции и архив.

Продължи поддържането на традиционните служебни каталози на книги (изда-
дени до 2012 г.) и продължаващи издания – вмъкнати са 1099 каталожни картички на 
нови заглавия, пресигнирани документи или на повредени картички. 

► Създаване на локални бази данни
През годината са изработени следните локални бази данни:

•	 на българските старопечатни книги, съхранявани в НБКМ – 8548 записа 
и са нанесени 1039 бр. инвентарни номера;

•	 на физическото състояние на ръкописите, съхранявани към отдел „Ръко-
писи и старопечатни книги“ – 550 записа;

•	 електронна картотека на архивните колекции НПТА и ОАК – 1100 архив-
ни единици.

Библиотечно и информационно обслужване на потребители

► Поддържане и предоставяне на библиотечни колекции
Осъществяването на приоритетните задачи на Националната библиотека е 

свързано със съхранението, поддържането и осигуряването на достъп до национално-
то книжовно богатство и уникалните документи, които се съхраняват в Библиотеката.

Предоставянето на търсената информация и общуването с потребителите дава 
възможност за оценка на дейностите в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ по комплектуване на колекциите съобразно читателските интереси и екс-
пертно библиографско подпомагане на достъпа до търсения документ.

В читалните зали на разположение са уникални за страната колекции, а об-
служването на потребителите е една от основните задачи в дейността на Библиоте-
ката, която:

•	 организира, съхранява и предоставя за ползване в читалните зали на пе-
чатни и други видове библиотечни документи от основния фонд и специалните ко-
лекции, включващи книги, продължаващи издания, ръкописи; архивни документи; 
електронни документи и бази данни, официални издания, музикални издания, кар-
тографски и графични документи на граждани и институции от страната и чужбина;

•	 извършва регистрация на читателите и води читателски регистър в съот-
ветствие с изискванията на Закона за защита на личните данни;

•	 съхранява библиотечните документи в книгохранилищата в основната 
сграда и външните книгохранилища, като отговаря за опазването им чрез текущото 
им предоставяне за подвързия и реставрация;

•	 осъществява библиографското и информационно обслужване на читате-
ли и дистанционни потребители – български и чуждестранни граждани;

•	 изготвя писмени библиографски и фактографски справки и информа-
ционни бюлетини; подготвя тематични справки с пълнотекстови документи от външ-
ни мрежови ресурси и бази данни; съставя библиографски указатели и електронни 
пътеводители;

•	 създава и поддържа е-библиографска база данни „Булгарика“ на публи-
кации от чужди автори, издадени в чужбина и свързани по съдържание с България, 
както и на преводни издания на български автори, издадени в чужбина;

•	 издава годишен библиографски указател „България в чуждата литература“;
•	 извършва междубиблиотечно заемане – национално и международно;



13

•	 осигурява функционирането на информационната мрежа Europe Direct 
(Европа директно) като информационен компонент на ООН;

•	 осигурява достъпа до отрасловата библиотечна статистика и извършва 
справки за дейността на всички видове библиотеки в страната.

► Обслужване на потребители
Регистрираните читатели през 2017 г. са 9295 (2016 г. – 12 217). Тенденцията 

е към намаляване на читателите, ползвали Библиотеката на място, за сметка на нарас-
тване броя на виртуалните посещения в сайта на НБКМ, където е осигурен достъп 

както до електронния каталог на 
Библиотеката, така и до колекции-
те на Дигиталната библиотека. 

При библиотечните карти 
се наблюдава по-голям брой на из-
дадените годишни карти. За това 
безспорно има принос проведена-
та в края на годината кампания за 
безплатни библиотечни карти, от 
която се възползваха близо 4000 
потребители

Библиотечни карти по вид

Библиотечни карти според читателския състав

Читателски състав 2017 г.

Специалисти 5811
Студенти и ученици 2229
Други 1255

ОБЩО 9295

Специалистите са основно ядро в читателския състав на Библиотеката. Безспорен 
е фактът, че след като през 2016 г. Националната библиотека отвори вратите си за учени-
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ци над 14-годишна възраст, техният брой значително се увеличи. След няколкомесечно 
наблюдение на най-младите читатели се налага изводът, че учениците посещават НБКМ, 
за да подготвят реферати, свързани с по-широкообхватни проблеми, за който трудно се 
намират материали в интернет. Друг ключов фактор, определящ избора им, е възмож-
ността от експертна помощ от страна на специалистите, работещи в Библиотеката.

Общият брой на регистрираните посещения през изминалата година е 51 717, 
от тях мъже – 29 524 и жени – 22 193. Читателската аудитория запазва относително 
постоянни характеристики през последните години. Налице е едно ядро от потреби-
тели с ясно дефинирани професионални интереси към определени сбирки. Разно-
образните колекции представляват интерес както за широк кръг индивидуални по-
требители, които работят с документите с научна или образователна цел, така и за 
държавни институции, обществени организации, висши и други учебни заведения, 
научни институти, библиотеки.

Посещенията на място традиционно са свързани с ползване на библиотечни 
документи, които нямат аналог в електронна среда. Професионализмът и квалифи-
кацията на служителите, които подпомагат потребителите в намирането на търсения 
документ, е условие за запазването на относително големия брой физически посеще-
ния в Националната библиотека.

Посещения 2017 г.

Чит. № 1       2639
Чит. № 3       5686 
Чит. № 4    26 263
Чит. № 5/6   10 547
Чит. № 7 Издания по библиотечно дело        716
Чит. № 8 Картографски и графични издания      1232
Чит. № 9 Официални издания      1039
Чит. № 10 Музикални издания        658
Заемно гише       2937

ОБЩО    51 717

Посещения в читалните на Националната библиотека през 2017 г.
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Категории потребители

2017 г.

Стопански и административни 
специалисти 7042

Специалисти по обществени науки 26 497
Специалисти по технически науки 5205

Специалисти по природни науки и 
медицина 2294

Студенти, учащи се, пенсионери 10 679

ОБЩО 51 717

Запазва се тенденцията повече от половината от потребителите на Библиоте-
ката да са специалисти по философия, история, икономика, педагогика, психология 
и други хуманитарни специалисти. За да бъде запазен техният относителен дял, е 
необходимо да се осигурят подходящи условия за работа (нормална температура на 
въздуха, локално осветление, удобни столове и маси). Оптимизъм у служителите пре-
дизвиква повишаващия се брой посещения на студенти и ученици. Виртуалните по-
сещения в сайта на Библиотеката през изминалата 2017 г. са 543 217 (653 375 през 
2016 г.), което е със 110 158 по-малко от предходната година. Възможна причина за 
тази разлика може да бъде сменената софтуерна платформа на страницата и различ-
ните статистически алгоритми, произтичащи от това. 

Всяко събитие, свързано с Библиотеката, своевременно се публикува на стра-
ницата на институцията в интернет – депозитни списъци, културни прояви, обяви за 
работа, обществени поръчки и т.н.:

•	 въведени събития, изложби и новини – 350 бр.;
•	 нови страници – 48 бр.;
•	 създадени нови страници за английската версия – 37 бр.;
•	 файлове с публичен достъп – 500 бр.;
•	 фотогалерии – 104 бр. с приблизително 1187 фотографии.

На сайта на Библиотеката дистанционните потребители ползват електронните 
каталози, разглеждат или четат материали от Дигиталната билиотека и получават ин-
формация за условията на Библиотеката. Посещенията са от България – около 87%, 
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от Турция – около 3%, от Русия, Германия и САЩ около 2%, от Полша, Македония и 
Великобритания около 1% и др. 

Ползваните документи в читалните зали на Библиотеката са 359 130, като 
потребителите съвместяват четенето с използването на електронни ресурси. Траен 
е интересът към предоставяните 11 пълнотекстови електронни бази данни:  Border 
And Migration Studies Online, Twentieth Century Religious Thought. Vol. 1: Christianity, 
Twentieth Century Religious Thought. Vol. 2: Islam, Social Theory, East View, Ebsco, 
Emerald, Gale Virtual Reference Library, Sciencedirect, Scopus, Isi Web Of Knowledge.

Ползвани документи 

Читални Книги 
Ръкописи

Продъл-
жаващи
издания

Архивни
документи/ 

снимки
Мф / СД

Общ брой 
ползвани 

документи

Чит. № 1 5360 351 144 944 150 655

Чиг. № 3 8417 19 792 744 + 49 29 002

Чит. № 4 27 125 68 552 95 677

Чит. № 5\6 8562 53 369 61 931

Заемно гише 250 2134 2384

Чит. № 7 978 430 1408

Чит. № 8 3402 3402

Чит. № 9 2037 876 2913

Чит. № 10 781 9328 1649 
(други) 11 758

ОБЩО 359 130

През февруари 2017 г. в Националната библиотека е внедрен модул COBISS3/
Заемане, а от началото на април с приложението „Моята библиотека“ стартира елек-
тронно обслужване на потребителите на Библиотеката. С помощта на графични 
шаблони е внедрена система за отпечатване на библиотечни карти през системата 
COBISS. Инсталираните компютри в читалните и заемното гише са свързани в систе-
ма, което дава възможност за по-бързо изпълнение на заявените читателски поръчки.

Ползвани документи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
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След въвеждането на модул COBISS3/Заемане и активиране на услугата он-
лайн резервации чрез приложението „Моята библиотека“ броят на заетите материали 
е около 1000–1400 на месец, като общо през годината са заети 8923 материала. Общи-
ят брой на резервираните материали е 3374. 

► Разкриване на ръкописно-документалното наследство
През 2017 г. продължи разкриването на ръкописно-документалното наслед-

ство, което се изразява в следните дейности:
•	 датиране на ръкописни паметници (непроучени и/или с проблемна дати-

ровка) от колекцията Славяноезични и чуждоезични ръкописи след преглед, снемане 
и съпоставка на филиграните; дигитален архив – 10 тома;

•	 разглеждане, съпоставка, снемане на копирки от подвързии на ръкописи 
от колекциите Славяноезични и чуждоезични ръкописи, старопечатни книги и Ори-
енталски сбирки, описание, дигитален архив – 22 бр.;

•	 идентификация и рекаталогизация на старопечатни книги;
•	 писмени идентификации и експертни оценки (по e-mail) на старопечатни 

книги и ръкописи – 19 т.;
•	 писмена експертна оценка по чл. 96, ал. 4 от ЗКН на старопечатни латин-

ски книги, притежание на частно лице.

► Информационно-библиографско обслужване
Основните задачи, извършвани през годината, по отношение на информацион-

но-библиографското обслужване са:
•	 справочно-библиографското обслужване в областта на социалните и ху-

манитарните науки за всички категории потребители;
•	 подготовка на самостоятелни библиографски указатели и информационни   

бюлетини, както и експертна помощ при изработване на информационни продукти;
•	 изработване на библиографски указател „България в чуждата литература“; 
•	 участие в комплектуването и разкриването на библиотечния фонд, както 

и в поддържането на справочния апарат на Библиотеката;
•	 изготвяне на електронни пътеводители и актуализиране на електронните 

ресурси в рубриката „Полезни адреси в интернет“ на сайта на Библиотеката;
•	 осъществяване на междубиблиотечно книгозаемане в страната и чужбина;
•	 предоставяне на пълнотекстови електронни бази данни:

▫ Border And Migration Studies Online,
▫ Twentieth Century Religious Thought. Vol. 1: Christianity,
▫ Twentieth Century Religious Thought. Vol. 2: Islam,
▫ Social Theory, 
▫ East View,
▫ Ebsco,
▫ Emerald,
▫ Gale Virtual Reference Library,
▫ Sciencedirect,
▫ Scopus,
▫ Isi Web Of Knowledge.

Подготовка на 9494 информационни продукта и услуги, от които писмени 
информационни справки – 1011 бр. (сред тях се открояват бележките на Захарий 
Стоянов, които си е водил при срещата с изповедника на Васил Левски – поп Тодор 
Митов); фотографии по повод 110-годишнината на курорта „Св. св. Константин и 
Елена“; снимки за календара на НБКМ; Поморийска кондика във връзка с писмо от 
Фондация „25 века Поморие“; берат от наследството на Йордан Соколов; документи 
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за библиотеката на египетския валия Мохамед Али в Кавала; за султански лов в Дос-
пат през 1715 г. и др. Част от справките са изготвени безвъзмездно за нуждите на 
различни институции. 

През 2017 г. са осъществени 8485 бр. автоматизирани информационни търсе-
ния в електронния каталог и бази данни на НБКМ, в онлайн бази данни и в други 
интернет ресурси. Подготвен е информационен бюлетин „Криминалистика и крими-
нология“ и библиографски указател „България в чуждата литература (Булгарика)“ – 
за подготовката на указателя 2006/2007 г. и за указателите за следващите години са 
издирени данни в електронни каталози, бази данни в интернет и в печатни източници;  
преводи, класиране, анотации и редакция; прехвърлени са записите от фишовата кар-
тотека в електронна за Булгарика 2008–2017 г. 

През отчетния период са извършени общо 3539 бр. устни справки от бази данни 
и други източници за потребители и служители – адресни, информационни въпроси, 
уточняване на библиографски данни, библиографски консултации (вкл. юридически) 
и др. Осъществена е писмена кореспонденция в електронна форма с автори, издатели, 
библиотеки, национални институции и организации, която е свързана с дейността на 
националната библиография – 4544 писма; кореспонденция в електронна форма за 
чужбина – изпратени са 53 писма.

Една от традиционните дейности на Библиотеката е междубиблиотечното за-
емане за страната и международното междубиблиотечно заемане. През 2017 г. са 
изпълнени следните видове поръчки:

•	 Международно междубиблиотечно заемане към:
▫ Библиотеката – 59 бр., 
▫ други библиотеки – 125 бр. 

•	 Междубиблиотечно заемане за страната към:
▫ Библиотеката – 265 бр., 
▫ други библиотеки – 32 бр.

Изпълнените поръчки включват следните видове документи: книги и списания 
– 325 т.; статии – 90 бр.

► Поддържане на информационни технологии и мрежи
През 2017 г. усилията на специалистите в Библиотеката са насочени към висо-

ко качество при обслужването на потребителите, както и към подобряване работата 
на служителите. 

Разширена е компютърната мрежа в Библиотеката, като за целта са внедрени 
нови мрежови устройства, преконфигурирани са стари такива и са изградени нови 
мрежови трасета. Разширената и обновена с нови устройства компютърна мрежа, как-
то и изграденото Wi-Fi покритие допринесоха за подобряване качеството на е-услуги-
те. Целенасочено се работи по обновяване на компютърните ресурси в Библиотеката.

През отчетния период са инсталирани и въведени в експлоатация новозакупе-
ните в края на 2016 г. 74 компютърни конфигурации, както и 10 PC конфигурации за 
трудоустроени служители по проект, финансиран от АХУ. Това доведе до обновяване 
и осъвременяване на почти половината от остарялата компютърна техника. Тези 84 
компютърни конфигурации, съчетани с 15 мултифункционални устройства, 5 прин-
тера и 6 скенера, съществено подобряват и облекчават работата на специалистите. 

През 2017 г. са инсталирани и предадени за ползване:
▫ 74 новозакупени (реновирани) компютъра;
▫ 10 PC конфигурации, 8 МФУ и 2 скенера по проект АХУ;
▫ 15 компютъра (от COBISS учебна зала) практически нови, използвани само 

при провеждане на курсове;
▫ 17 стари компютъра с инсталиран Linux за читатели (8 бр. в Каталожен хол, 
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6 бр. в Читалня № 5 и № 6, 2 бр. в Читалня № 10 и 1 бр. в Читалня „Официални из-
дания“);

▫ 35 стари компютъра с Windows 7 за служебно ползване;
▫ 4 реновирани и 3 нови мултифункционални устройства;
▫ 5 реновирани принтера;
▫ 2 новозакупени скенера и 2 бр. от дарение.
Преизградени са 8 читателски места в Каталожен хол с необходимото компю-

търно и мрежово осигуряване.
Инсталирани с Linux са 2 стари лаптопа за читатели в Читалня № 1.
През 2017 г. стартира процес на конверсия на данните от ISIS към SQL на нев-

ключените в системата COBISS бази данни на „Булгарика“ и агенции ISBN, ISSN, 
ISMN, като за целта са изградени три бази данни – CARD, ISSN и ISMN, в които се 
въвеждат новите данни за издатели, ISSN и ISMN.

През 2017 г. са прехвърлени от DOS ISIS към SQL уеб базирана система 9 бр. 
бази данни.

През 2017 г. са обработени в уеб базиран електронен вид 11 книжки на Серия 1 
и 12 книжки на Серия 6, като е осигурен достъп до тях чрез сайта на Библиотеката.

По повод 180-годишнината от рождението на Васил Левски е оказано съдействие 
относно изготвянето и хостването на дигитална версия на тефтерчето на Левски на 
страницата на Библиотеката, като едновременно с това са записани 140 броя юбилей-
ни usb flash памети.

Въз основа на проблемите, с които IT специалистите се сблъскаха през 2017 г., се 
наложи закупуването на нови сървъри за уеб страницата на Библиотеката и за изграж-
дане на нов e-mail сървър с поддръжка на уеб базиран достъп. Сървърът, хостващ 
страницата на Библиотеката (Linux), работната среда (Wordpress) и самият код, из-
граждащ страницата, е навременно обновяван и тестван за съвместимост и стабил-
ност. Физически машината е ъпгрейдвана до 20 GB RAM.

Основна задача и през 2017 г. бе внедряването и поддържането на междуна-
родната система за споделена каталогизация COBISS и утвърждаването на системата 
COBISS.BG като част от мрежата COBISS.Net. Текущо са провеждани консултации и 
са оказвани методическа помощ и съдействие на потребителите на системата COBISS 
във връзка с въвеждането на новия модул COBISS3/Заемане, разрешавани са спе-
цифични случаи, както и са подобрени качеството и пълнотата на библиографските 
записи в сводния каталог.

Извършена е редакция на данните за фонда на периодични издания на чужда 
кирилица в електронния каталог COBISS.BG.

В края на 2017 г. обемът на библиографските записи в сводния електронен ка-
талог COBISS/OPAC достигна 1 011 500.

През електронния каталог COBISS/OPAC за 2017 г. са извършени 311 138 тър-
сения и са показани 390 993 записа. 

Cobiss/opac – статистически данни за ползването
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Във връзка с обновяване на интерфейса на уеб приложението COBISS/OPAC 
от английски на български език са преведени 13 710 термина от страницата за помощ 
на потребителите, около 5000 единици от споделената терминологична база данни 
Mtext, както и превод на новото приложение „Префикси за търсене в данните за фон-
да“. Сериозен проблем е превеждането на български език на документацията за сис-
темата COBISS, тъй като обемът е голям, а център COBISS извършва преводите със 
собствени сили. Поради липса на служител, който да се занимава текущо с преводите, 
все още не са преведени допълненията към всички ръководства за работа в отделните 
модули и към форматите COMARC.

Опазване на ръкописно-документално наследство

► Дигитализация на документи 
Дигитализацията е сред приоритетните задачи на Националната библиотека. 
През 2017 г. обемът на дигитализираните документи (респ. създадените диги-

тални копия/файлове) се повиши – 860 документа с 36 447 файла през 2017 г. (796 
документа с 35 635 файла през 2016 г).                                                   

В подбора на документите за дигитализация през годината са участвали спе-
циалисти от различни структурни звена на Библиотеката.

Мобилизирането на усилията за оптимизиране организацията на работа в от-
дел „Дигитална библиотека“ до голяма степен успешно компенсира проблемите с 
остарялата физически и морално техника. 

Благодарение на служителите в отдел „Дигитална библиотека“ успешно е за-
доволен повишеният интерес (вкл. и международен) към колекцията от ориенталски 
документи и ръкописи – сканирани са 54 документа в 3994 файла през 2017 г. (928 
файла през 2016 г.). По-задълбоченото и оптимално сътрудничество на НБКМ  през 
2017 г. с други институции (вкл. и задгранични) е отразено чрез създадените 3655 
файла за институционални поръчки (485 файла през 2016 г.). 

Позицията на НБКМ като значима обществена институция с ясно изразена 
роля в културния живот на България се потвърждава и от факта, че през 2017 г. са 
изработени 209 дигитални копия за изложби (113 дигитални копия през 2016 г.). През 
2017 г. са отразени 175 събития с обработен снимков материал от 5984 файла (116 
събития с 4851 файла през 2016 г.).

През отчетната година продължи започнатата през 2016 г. усилена работа по 
внедряването и миграцията към нов софтуер за виртуално споделяне на дигитали-
зираните библиотечни единици. Към края на 2017 г. процесът почти приключи, като 
към новия програмен продукт са прехвърлени следните колекции от Дигиталната 
библиотека: старопечатни книги; български старопечатни книги; славянски кирил-
ски печатни книги XV–XX в.; чуждоезикови старопечатни книги XV–XXI в.; славян-
ски ръкописи; Българският XIV век; гръцки ръкописи; други чуждоезикови ръкописи; 
източни ръкописи; документи; кореспонденция; кондики; фотографии.

Възстановен е процесът на въвеждане на метаданни към дигитализираните до-
кументи, което улеснява потребителите при ползването на Дигиталната библиотека. 
В голяма степен чуждестранните потребители са подпомогнати от изготвените дву-
езични терминологични таблици (превод на термините от български на английски 
език) за търсене в потребителската търсачка на отделните дигитални колекции и за 
представяне на метаданните към съответното дигитално изображение. През годината 
са създадени метаданни на 321 документа. Въвеждането на новия софтуер за Диги-
талната библиотека е предпоставка за увеличаване посещенията на страницата на 
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Библиотеката и повече доволни читатели. Във връзка с това е необходимо закупуване 
на съвременен сървър за обслужване на този софтуер.

► Консервация и реставрация на архивни и други видове документи
В отдел „Реставрационен център“ постъпват материали за консервация и рес-

таврация основно от направленията „Опазване на ръкописно-документално наслед-
ство“ и „Обслужване на потребители“.

След постъпването си всяка библиотечна единица като носител на уникална 
информация предварително се изследва и се изготвя придружаваща я документация – 
консервационнно-реставрационен протокол. В него се описва състоянието й пре-
ди реставрация, като се отчита степента на разрушеност (причинена от окисление, 
от различни механични повреди, от замърсявания, от гризачи, насекоми и/или пле-
сени и др.) и индивидуалните й характеристики. Консервационно-реставрационна-
та документация включва в себе 
си и информация от направените 
физико-химични наблюдения, а 
също така и технология на кон-
сервацията и реставрацията. 

През 2017 г. са изготвени 
общо 129 консервационно-рес-
таврационни протокола, от кои-
то 107 за библиотечни единици, 
собственост на Националната 
библиотека, и 22 за външни по-
ръчки. Общият брой на рестав-
рираните библиотечни единици 
е 1159, наброяващи 11 213 листа.

През 2017 г. Библиoтеката изпълни 25 бр. външни поръчки (389 листа) – доку-
менти и книги от лични колекции на частни и юридически лица. 

Основна дейност в Библиотеката и през отчетната година е провеждането на 
профилактика на фондовете в хранилищата и читалните зали – дезинфекция. 
Обезпрашаването се извършва предимно с двете професионални машини Rainbow. 

Същите се използват както за обезпрашаване и по-
чистване на новопостъпили материали в архива на 
Националната библиотека, така и за основно по-
чистване в хранилищата. Общият брой обработени 
библиотечни единици през 2017 г. е 319 858.

След въвеждането на системата „Аноксия“ 
голяма част от документите преминаха през обра-
ботка в камерата:
  • 440 кутии и папки, съдържащи документи 
от отдел „Ориенталски сбирки“;
  • 1330 броя книжни тела от отдел „Ориен-
талски сбирки“;
  • 173 кутии, съдържащи около 34 600 бр. 
листове и 56 кондики от отдел „Български истори-
чески архив“;
  • 16 кутии, съдържащи 52 тома и 4 ръкопи-
са от дарение на Теодор Димитров, и 49 тома ста-
ропечатни, редки и ценни книги и ръкописи, кон-
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фискувани от частно лице в гр. Шумен, от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“;
• 12 кутии, съдържащи 77 тома книжни тела от отдел „Депозиране, набавяне 

и регистрация на национална книжнина“;
• 1 кутия, съдържаща 30 броя 

вестници (164 л.), собственост на Ре-
гионална библиотека „Дора Габе“, гр. 
Добрич.

През август в обезпрашаването 
на общите фондохранилища са участ-
вали всички служители в Библиотека-
та и доброволци. Общо обезпрашените 
книги са 134 315 т. и 397 картографски 
издания.

Извършена е и профилактична 
проверка и обезпрашаване на докумен-
ти, съхранявани в трезора на БНБ. 

Дейности с национална отговорност

► Контрол по Закона за задължителното депозиране
През 2017 г. се извърши проверка на 1861 издателства (за 2016 г. – 2024 изда-

телства). Направени са 629 рекламации (за 2016 г. – 956 издателства) и са съставени 
списъци с липсващи издания – 14 468 заглавия (за 2016 г. – 7372 заглавия). Изпратени 
са 519 уведомителни писма, покани за подписване на акт и др. форми на кореспон-
денция и комуникация с издателства (за 2016 г. – 280).

На издателите, които не изпълняват разпоредбите на Закона, са съставени 25 
бр. административни констативни актове (за 2016 г. – 26 бр.)

В резултат на извършения контрол по изпълнението на Закона са набавени 
10 799 заглавия, от които 4768 загл. на монографични издания (за 2016 г. са 4832 
заглавия) и 6031 заглавия на периодични издания (за 2016 г. – 4913 заглавия).

Осигуряване на задължителни екземпляри за депозитните библиотеки
През 2017 г. по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и 

други произведения са приети и разпределени 251 890 документа, което е със 7187 
повече от приетите и разпределени документи през 2016 г.

От тях във фонда на НБКМ са постъпили 69 426 библиотечни единици (през 
2016 г. – 63 022), а 182 464 библиотечни единици са изпратени в депозитните библи-
отеки в страната (през 2016 г. – 181 681).

Депозитни екземпляри, разпределени за библиотеките в страната

Местонахож-
дение Библиотеки

Моногра-
фични издания

(брой ед.)

Продължа-
ващи издания

(брой ед.)

Благоевград Регионална библиотека 
„Димитър Талев“ 2978 9935 

Бургас Регионална библиотека 
„Пейо Крачолов Яворов“ 3169 9935
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Варна Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков“ 6401 10 583

Велико Търново Регионална библиотека 
„Петко Рачев Славейков“ 3267 20 945

Пловдив Народна библиотека 
„Иван Вазов“ 9245 22 415

Русе Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“ 6206 10 583

София

Централна библиотека на 
БАН 3011 9935

Университетска библиотека 
на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“

5951 10 583

Столична библиотека 3196 9935

Шумен Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров“ 3246 9935

Регионални библиотеки, вкл. 
които не са депозитни 11 010

ОБЩО 46 670 135 794

Забележка: 
1) Разпределените екземпляри на продължаващи регионални издания са 

разпределени по краеведски принцип.
2) Частичен депозит получават според Правилника към Закона за задължи-

телното депозиране на печатни и други произведения: Централна медицинска биб-
лиотека, София; Аграрен университет – Пловдив; Тракийски университет – Стара 
Загора; Университет по архитектура, строителство и геодзия – София; Регионална 
библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен. 

За отчетния период са изпратени 29 728 екз. монографични и продължаващи 
издания.

► Съставяне, обнародване и разпространение на национална библиогра-
фия

През годината са съставени 106 книжки на Текущата национална библиогра-
фия. 

През 2017 г. на страницата на Библиотеката са публикувани 23 книжки.
 За сравнение с 2016 г.: публикувани са 29 бюлетина.
Редактирани и предадени за публикуване на страницата на НБКМ са 84 книжки. 

•	 Серия 1. Български книгопис, месечно издание – съставени 32 книжки 
за 2011, 2012, 2013 и 2016 г., от тях са редактирани и публикувани на страницата на 
НБКМ – 11.

•	 Серия 4. Български периодичен печат, годишно издание – съставени 2 
книжки за 2011 и 2012 г., от тях е редактирано и предадено за публикуване изданието 
за 2011 г. 

•	 Серия 5. Летопис на статиите от българските вестници и списания, месеч-
но издание – съставени и редактирани са 24 книжки за 2012, 2013 г., но не са публи-
кувани.
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•	 Серия 6. Летопис на статиите от българските сборници, месечно издание 
– съставени и редактирани са 48 книжки за 2012, 2013, 2014 и 2015 г., и публикувани 
– 12 книжки.

Информацията за преведените книги, издадени в България, е изпратена в меж-
дународния библиографски справочник на преводите на държавите – членки на ЮНЕ-
СКО, и в международната библиографска база данни Index Translationum. Страната 
ни е представена с подготвените и транслитерирани заглавия на преведените 2516 
монографични документи през 2016 г. 

През годината продължи съставянето на каталогизация в публикацията (CIP). 
По заявки на автори и издатели са изработени и изпратени 3 описания (през 2015 г. 
– 4 бр. описания, през 2016 г. – 18)

► Присъждане на международни идентификационни номера
•	 Национална агенция за международен стандартен номер на книгите 

(ISBN: International Standard Book Number). 
В Агенцията освен присъждането на международни идентификационни номе-

ра на книгите се създава и поддържа „Национален регистър на издаваните книги в 
България“. През годината са въведени 11 400 нови записа и са редактирани 2330 за-
писа.

Книги под печат

По вид документ

2016/бр. заглавия 2017/бр. заглавия

Книги 9612 10 158

Графични издания 46 44

Картографски издания 23 33

Електронни издания 1200 1165

ОБЩО 10 881 11 400

Нови записи по видове издания за 2017 г.

В Националния регистър на издаваните книги в България (модул „Издатели“) 
са въведени 235 нови записа, 56 записа за общ код и са редактирани 94 записа. 
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 За сравнение с 2016 г.: въведените нови записи са 246, записи за общ код 
– 50 и редактирани записи – 126.

В Международната база данни Global Register of Publishers (Лондон) е из-
пратена информация за нови и актуализирани адреси на издателства и редакции – 679 
записа. За сравнение през 2016 г. са изпратени 674 записа.

Адреси на издателства и редакции

2016/бр. 2017/бр.

Нови издателства 246 235

Стари издателства с нов код 69 80

Издателства с променени данни (име или адрес) 126 95

Спрели да издават 7 3

Редакции на адреси за изпращане в Global Register of Publishers 674 679

Нови и допълнени записи на издателства и редакции през 2017 г.

•	 Национална агенция за международни стандартни номера на нотни 
издания (ISMN: International Standard Music Number) 

Присъдени са 47 номера и са създадени 8 записа на нови издателства. Из-
пратена е информация в Международната агенция за ISMN (Берлин) за новите и ак-
туализирани адреси на издателства – 35 записа.

•	 Национална агенция за международен стандартен номер на продъл-
жаващши издания (ISSN: International Standard Serial Number) 

През 2017 г. са присъдени 223 международни стандартни номера на продъл-
жаващи издания. Базата данни е актуализирана с 32 записа (въведени са промени в 
издателства, заглавия и спрели заглавия). 

През отчетния период не са изпращани данни (конвертирани, формат .xls) за 
липсващи записи на заглавия в международната база данни на ISSN. 

В международната база данни ISSN Virtua са въведени 223 нови заглавия и 
са актуализирани 279 записа с данни за промени в издателства, заглавия или спрели 
заглавия.

•	 Национална агенция за международен стандартен идентификатор 
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на публичната самоличност на създателите на произведения (ISIL: International 
Standard Identifier Libraries)

Агенцията през 2017 г. е присъдила и регистрирала 70 международни стан-
дартни идентификатора на библиотеки и други сродни организации.

Присъдени международни идентификационни номера 
в националните агенции през 2017 г.

► Поддържане на Архив на българските печатни и други видове документи
През 2017 г. в Архива са постъпили 21 357 заглавия (загл.) в 35 286 екземпляра 

монографични издания, дисертационни трудове и продължаващи ресурси, депозира-
ни в Националната библиотека за периода 2013–2014, 2017 г., или с 4845 заглавия и 
5066 екземпляра повече в сравнение с 2016 г.

По вид документ:
•	 Монографични издания
Приети и обработени са 12 903 заглавия (12 980 библиотечни единици (б.ед.), 

от тях 213 заглавия са депозирани в 1 екземпляр (в 223 библиотечни единици). 
•	 Самостоятелни документи (дисертационни трудове и автореферати)
Подготвени и изнесени във фондохранилище „Изгрев“ са 1420.
Постъпилите заглавия за 2017 г. са 2291 в 2414 тома, от които 2 екземпляра 

са на електронен носител. Или през отчетния период са приети 3834 самостоятелни 
документа (в 3954 тома) , т.е. с 3028 заглавия повече от 2016 г.

•	 Продължаващи издания
  Постъпили и обработени са 6183 заглавия в 19 902 екземпляра.

Постъпили ресурси в архива на българските печатни 
и други видове документи през 2017 г. – по вид на документа и език на текста

Вид документ
2016 2017

Загл. Б.ед. Загл. Б.ед.

Книги 9012 9260 12 594 12 671
Графични, картографски и нотни издания 45 45 279 280
Дисертации, хабилитационни трудове 806 806 2289 2412
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Електронни издания 82 93 97 97
Списания, бюлетини, сборници 2356 4702 2140 3732
Вестници 4211 15 314 3955 16 091
Издания на Брайл - - 2 3
ОБЩО 16512 30220 21 357 35 286

Език
2016 2017

Загл. Б.ед. Загл. Б.ед.

Български език 15 966 29 663 20 724 34 453

Руски език 2 2 4 8

Английски език 350 359 488 637

Немски език 24 25 28 41

Френски език 21 21 6 6

Други езици 149 150 107 141

Постъпили документи в архива на българските печатни 
и други видове документи през 2017 г.

► Отчитане на националната издателска продукция на страната
Една от задачите с национална отговорност, поета от Библиотеката, е предос-

тавяне на годишна статистическа информация за всички видове документи, издадени 
на територията на страната. 

През отчетния период за Националния статистически институт е организира-
на, въведена, кодирана и предадена информацията за книгоиздателската дейност през 
2016 г.:

•	 Данни за 8613 книги и други видове самостоятелни издания.
•	 Данни за 1117 продължаващи издания.
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Научноизследователска дейност

След приемането на Закон за развитието на академичния състав в Република 
България през 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15 окт. 
2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 дек. 2010 г., изм. ДВ, бр. 68 от 2 авг. 2013 г.), по който 
Националната библиотека не е акредитирана като научен институт, научноизследо-
вателската дейност и функционирането на Научен съвет се извършва по силата на 
чл. 20 от Закона за обществените библиотеки (в сила от 6 юли 2009 г., Обн. ДВ, бр. 42 
от 5 юни 2009 г.).

Към 31 декември 2017 г. академичният състав на НБКМ е наброявал 19 души 
на щатна длъжност, разпределени по академични длъжности и научни степени, както 
следва: асистент – 8; гл. асистент – 4; доцент – 6; доктор – 16; доктор на науките – 1; 
докторанти – 4.

През 2017 г. в сравнение с 2016 г. няма съществена промяна в академичния 
състав на Библиотеката. Общият брой на научните длъжности е запазен – 19 души на 
щатна длъжност. Разликата е, че през 2017 г. е намален броят на доцентите – от 7 на 6 
души, а е увеличен броят на сътрудниците с образователна и научна степен „доктор“.

Отчетената научна дейност през 2017 г. е добра, сравнена с предходната годи-
на. Тя е съпоставима с дейността на един чисто научен институт в системата на БАН. 
През годината са публикувани 2 монографии, 29 самостоятелни статии, 18 статии в 
колектив; изнесени са 16 доклада на международни научни форуми и 13 на национал-
ни такива (виж  Приложение № 2).

Сътрудниците на Библиотеката са направили общо 25 експертни оценки и иден-
тификации на документи; участвали са в 9 научни проекта; преподавателската им дей-
ност се разпростира върху 14 дисциплини към съответните катедри в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Университета по биб-
лиотекознание и информационни технологии и Националната художествена академия.

Липсата на акредитация от страна на НАОА продължава да бъде сериозен 
проблем за успешното развитие на научната общност в Националната библиотека. 

Издателска дейност

През отчетния период работата по изданията на Националната библиотека се 
осъществи по предварително приет издателски план. Всички издания са подготвени 
за печат и отпечатани в срок с добро полиграфическо качество.

•	 Продължаващи издания:
▫ сп. Библиотека – 6 кн. годишно – 1024 с.
▫ Булгарика – подготвено за качване на сайта на Библиотеката – 474 с.

•	 Самостоятелни издания:
▫ Арабските фрагменти. Методика на първичната обработка, автор Анка 

Стоилова – 512 с.
▫ Универсална десетична класификация – 446 с.
▫ История на Народната библиотека в София. По случай 50-годишнината 

й 1879–1929. Фототипно издание – 374 с.
▫ Публичнен отчет на НБКМ за 2016 г. – 67 с.
•	 Външни поръчки:
▫ Наградени млади автори в Националния литературен конкурс „Яна Язо-

ва“ 2007–2016 – 226 с.
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•	 Твърда подвързия: подвързани са 550 бр. вестници (една подвързия съ-
държа вестници от първия до последния брой на месеца)

•	 Книговезки услуги за външни клиенти:
- Лепенe на корици (машинно) – 2200 бр.
- Твърда подвързия на книги – 20 бр.

Библиотечно-координационна дейност

► Експертно-консултантска дейност
•	 Текущо е оказвана писмена и устна методическа и консултантска помощ 

в областта на задължителното депозиране, библиографската обработка на докумен-
тите, определяне на видовете документи, определяне на идентификационните данни 
в книгите и продължаващите издания, краеведската дейност и др.

•	 Продължи прилагането на национални и международни нормативни до-
кументи в областта на библиографското описание, книгоиздаването, системите ISBN, 
ISMN, ISSN и библиографските позовавания и цитиране на информационни ресурси. 
Запознаването с актуалната документация и оказването на методична помощ при обу-
чението на новопостъпили служители е част от дейността на експертите в отделите и 
направленията на Библиотеката през отчетния период.

•	 През 2017 г. е извършена писмена и устна консултантска дейност по след-
ните проблеми – подбор на документи, библиографско описание, класиране и пред-
метизиране на документи, книгоиздаване и печат, и др. 

•	 Проведени са съвещания на Комисията по каталогизация към Съвета за 
интегрирана библиотечно-информационна система, на които са обсъдени и приети 
решения по проблемите на подбора, описанието, контролните файлове, класифици-
рането и предметизирането. 

Преглеждане и съпоставяне на класификационните индекси между ТДК 
1985/2005 и УДК 2017 и писане на таблици за прекласиране.

Приети и въведени в библиотечната практика са следните документи:
•	 Инструкция за библиографско описание на звукозаписи в системата 

COBISS3 
– модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“; 
•	 Инструкция за библиографско описание на славянски, гръцки и други 

чуждоезични ръкописи от Х–ХІХ в. в системата COBISS3 – модул „Каталогиза-
ция”, категория „Библиографски запис“;

•	 Инструкция за библиографско описание на славянски кирилски пе-
чатни книги от ХV–ХХ в. в системата COBISS3 – модул „Каталогизация“, катего-
рия „Библиографски запис + Прил. Таблица за транслитерация от стара кирилица на 
съвременна кирилица“;

•	 Инструкция за използване на забележки (общи и специфични) за раз-
лични видове документи в системата COBISS3 – модул „Каталогизация“, категория 
„Библиографски запис“;

•	 Сравнителна таблица на квалификационните индекси между ТДК 
1985/2005 и УДК 2017 [Електронен ресурс]. http://www.nationallibrary.bg/wp/wp-
content/uploads/2017/09/ТДК-УДК2017.pdf. 

Проведени са курсове и работни срещи за прилагане на националното стандар-
тизирано съкратено издание на Универсалната десетична класификация, разработено 
в сътрудничество между Националната библиотека и Консорциума на УДК в Хага. 
Изданието е с присъден международен номер за лиценз. Обучителните курсове са 
проведени с представители на регионални и столични библиотеки. 
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•	 Участие в национална дискусионна среща на тема „Глобална визия за 
библиотеките“.

► Организационно-методическа дейност
•	 Организиране на обучителни курсове по УДК. 
•	 Разпространяване на УДК по регионалните библиотеки и други общест-

вени и научни библиотеки.
•	 Разпределение на дарения от книги за регионални и читалищни библио-

теки в страната.
•	 Изготвяне на съпроводителни писма и разпределяне на е-изданието на 

тефтерчето на Васил Левски в регионалните библиотеки.
•	 Организиране и изготвяне на график за пътуващата изложба „Васил Левски“.
•	 Изготвяне на справка за книги, издадени от Киево-Печорската лавра, съх-

ранявани в библиотеките в България. 
•	 Приемане, разпределяне и изпращане в регионалните библиотеки и в чи-

талища на дарени заглавия от издателство „Захарий Стоянов“ – 300 тома.
•	 Организиране на обучителен курс по дигитализация в Регионална библи-

отека „Христо Ботев“, гр. Враца.
•	 Организиране и изпращане на книги за изложба в Регионалната библио-

тека „Христо Ботев“, гр. Враца.
•	 Участие в среща на методистите от регионалните библиотеки в Народна 

библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив.
•	 Съвместна работа по проект „Изграждане на модел за предоставяне на 

дигиталното съдържание на обществените библиотеки в България“. 
•	 Изготвяне на справка относно запитване на Ханджоуската обществена 

библиотека за състоянието на библиотечното дело в България, с цел насърчаване раз-
витието на библиотечния съюз Китай – ЦИЕ.

•	 Организиране на кръгла маса „120 години Закон за задължително депози-
ране в България“, 7–8 дек. 2017 г.

Културна дейност. Връзки с обществеността

► Културни събития
Нарастващият брой на културни събития в Националната библиотека се отчита 

като положителна практика. Екипът провежда последователна политика в съответствие 
със Стратегическите цели и приоритети на Министерството на културата.  Целенасо-
чено се работи по собствени инициативи и културни проекти, както и в сътрудничест-
во с други институции. Традиционни партньори са Софийският университет „Свети 
Климент Охридски“, Университетът по библиотекознание и информационни техноло-
гии, Националният исторически музей, Националният военноисторически музей, На-
ционалният археологически институт с музей към БАН, Министерството на културата, 
Държавният архив, Националното музикално училище, Детският хор при Българското 
национално радио, Съюзът на артистите в България, издателства, посолства, медии и др.

♦  Изложби
•	 Основни събития през 2017 г. в културния календар на НБКМ бяха 

три експозиции:
▫ Книги, посоки, публики – пътуваща изложба (на български и английски 

език) за най-ценните документи във фондовете на Библиотеката; представена в Со-
фия, Будапеща и Скопие.
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▫ Посветен на отечеството. 180 години от рождението на Васил Лев-
ски – пътуваща изложба, представена в София, Асеновград, Варна, Разград, Враца, 
Силистра, Дулово, Кърджали, Габрово, Монтана, Велико Търново и други градове в 
страната.

▫ Да бъдем равни с другите европейски народи – изложба, създадена съв-
местно с УниБИТ, Националния исторически музей, Националния военноисториче-
ски музей, СУ „Св. Климент Охридски“ и Министерството на културата, е открита в 
НБКМ на 16 юли 2017 г. (в навечерието на 180-годишнината от рождението на Васил 
Левски) заедно с няколко съпътстващи събития: представяне на оригиналния личен 
бележник на Апостола, неговата дигитална версия и новото му фототипно издание, 
както и книгата „Васил Левски – Дяконът. Черти из живота му“ от Захарий Стоянов.

•	 Други експозиции:
▫ Нестор Марков – будителят (съвместно с наследниците на възрожденския 

деятел);
▫ Българската книга в ранното европейско книгопечатане;
▫ Лазаровден, Цветница и Великден;
▫ Срещи с миналото и настояще-

то – по повод честване на 108 години от ос-
новаването на отдел „Ориенталски отдел“/
„Ориенталски сбирки“;   

▫ изложба към конференция „Пер-
сийските ръкописи на Балканите и в Цен-
трална Европа“;

▫ Международен ден на детската 
книга – приказният свят на Андерсен;

▫ И тя като мен (съвместно с фон-
дация „Децата на България“);

▫ изложба с дарени книги от меж-
дународни институции и чуждестранни партньори, получени в НБКМ през първото 
полугодие на 2017 г.;

▫ Културно-историческото наследство, съхранявано в отдел „Ориенталски 
сбирки“ – изложба по повод посещението на делегация от фондация „Крал Абдула-
зиз“, Саудитска Арабия – придружена с презентация и листовка;

▫ Лицата на добротата – пластики на Анна Попова;
▫ експозиция, свързана с проведения Международен семинар Културното 

наследство като основа за междукултурен диалог;
▫ София – традиция и модерност – по повод Европейските дни на наслед-

ството;
▫ Винаги с папийонка: Непознатият Дамян Калфов – по повод 130-годишни-

ната от рождението на майстора 
на краткия разказ (съвместно с 
Националния литературен му-
зей и внука на писателя);

▫ Народни будители в из-
куството – по повод 1 ноември, 
Ден на будителите;

▫ Нощни персонажи на 
фотографката Диана Флорентин 
– по повод Нощта на театрите, 
4–5 ноември 2017 г.;
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▫ Енотека в Библиотеката – в Бургас (съвместно с Регионалната библиоте-
ка  „П. К. Яворов“);

▫ Спомням си стария фар – благотворителна фотоизложба на Иван Добро-
миров (събраните средства са преведени по сметката на инициативата „Българската 
Коледа“);

▫ Тайнствата на зимата. Български народни празници и обичаи;
▫ разработена проектна идея за изложба, конференция и викторина П. Р. Сла-

вейков;
▫ разработена проектна идея за изложба Книги, отпечатани в Киево-Печор-

ската лавра.

♦  Литературни вечери
По традиция и през 2017 г. най-многобройни в Националната библиотека са 

литературните събития. Те са проведени в рамките на двата нови проекта или в парт-
ньорство с издателства, посолства и други институции.

• Литературен клуб „Писмена“ – форум за музикално-поетични срещи, де-
бюти и други творчески изяви. Последователно през годината са представени поети-
те Гълъбина Митева („Минавам случайно“), Жени Костадинова („Черна котка, мак 
червен“), Петър Първанов („Отвъд хоризонта на битието“), Нели Господинова, Нина 
Дончева, Елена Николова-Хел, Мария Попова и Слава Славчева (автори на Фондация 
„Буквите“), Павлина Йосева и музикално-поетичения й спектакъл „Китара и стих“, 
Мая Кисьова (роман в кадри „Виж какво“), Елена Алекова („Каквото…“), Маргарита 
Петкова („Болката отляво“), Анна-Мария Гюзелева („А душата знае“), Слава Славче-
ва и Ина Крейн („Тайните на старата вила“ и „Сладко от маслини“), лауреатите от На-
ционалния литературен конкурс „Яна Язова”, трагично загиналата Вероника Здрав-
кова („Запомни ме“), Милен Русков („Чамкория“), Диана Димитрова („Фабрикуване 
на съгласия“), Светозар Аврамов („Есенна любов“) и Светослав Иванов („Будители и 
чудовища“)

• Литературна поредица „Галерия на думите“ – съвместен ежемесечен 
проект на НБКМ и Издателско ателие „Аб“ за популяризиране на талантливи автори 
(включително такива, живеещи в чужбина) в областта на литературата, музиката и 
сценичните изкуства. Проведени са „Вечер на виното и любовната поезия“ с поете-
сата Виолета Христова, срещи с поетите Румен Попстоянов („Понякога пиян ковач е 
бог“), Румен Шомов („Трафикант на време“) и Аксиния Михайлова, с оперната певи-
ца и поетеса Лилия Янева („Зародиш“), с пианистите Светлин Христов, Елица Мир-
чева и Кристиян Тодоров.

• Премиери на книги
 ▫ „Разкрити документи за гроба и костите на Левски и Бенковски“ от Ни-

колай Иванов (съпътствана от изложба);
 ▫ „Книги, книжовност, книгоиз-

даване“ от доц. Васил Загоров и проф. Ал-
берт Бенбасат;

 ▫ „Арабските ръкописи. Мето-
дика на първичната обработка на фрагмен-
тите“ от д-р Анка Стоилова;

 ▫ „България и Финландия – исто-
рия безкрай“ от Венелин Цачевски (съпът-
ствана от лично дарение на автора, включ-
ващо негови книги и най-стария превод на 
„Под игото“ от Иван Вазов на фински език, 
1910 г.);
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 ▫ Сборник „Артисти със сребро в косите“ (съвместно със Съюза на артис-
тите в България и „Пощенска кутия за приказки“);

 ▫ „Константин Мутафов: Животоописание. Творчество“ от Велислава До-
нева, Стефан Вичев и Веселина Антонова (съвместно с Регионалната библиотека – 
Русе);

 ▫ „Избрано“ от Ганчо Ганчев;
 ▫ „Митологични сюжети“ от Христо Михайлов;
 ▫ „Враг на франки и ромеи“ от Кирил Камбарев (съвместно с ИК „Захарий 

Стоянов“);
 ▫ „България за начинанещи. Джаз от сюжети и портрети“ от Веселина Сед-

ларска (съвместно с ИК „Сиела“);
 ▫ „Българската бойна слава“ от Ивомир Колев, Мартин Чорбаджийски и 

Владислав Карагеоргиев (съвместно с ИК „Сиела“);
 ▫ „Йордан Анастасов и Македонското освободително движение“, съста-

вител Цочо Билярски (съвместно с ИК „Изток-Запад“);
 ▫ „Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката“ от доц. 

д-р Стефка Венкова (съвместно с Института за изследване на изкуствата – БАН);
 ▫ „Вълча песен“ от Валери Росманов (съвместно с издателство „Захарий 

Стоянов“).

♦ Организирани посещения в НБКМ
•	 Всяка седмица историята, пространствата и колекциите на Наци-

аналната библиотека са представяни от експерти на най-старата ни културна 
институция пред деца и ученици от: Литературен клуб на 138 СУ, 103 ОУ „Васил 
Левски“, СУ „Ц. Церковски“ – с. Никола Козлево, Софийска математическа гимназия, 
Софийска гимназия по туризъм, СОУ „Христо Ботев“ – Бобовдол, Първа английска 
гимназия, Частно училище „Св. София“, Професионална гимназия по икономика и 
мениджмънт – Пазарджик, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин, Първа частна мате-
матическа гимназия, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бусманци, 133 СОУ „Пушкин“, 
ЧСУ „ЕСПА“, 138 СОУ „Васил Златарски“ (две групи), НУ „Св. Софроний Врачански“ 
– Враца (с връчване на свидетелства на първокласници), 19 СУ „Елин Пелин“, Частно 
основно училище „Монтесори“, 35 СУ „Добри Войников“ (две групи), 145 ОУ „Симе-
он Радев“, 142 СУ – София, 34 ОУ „Стою Шишков“, 83 ОУ „Елин Пелин“ – Панчаре-
во, 192 СУ „Христо Ботев“ – село Бистрица, 7 СУ „Св. Седмочисленици“ (две групи), 
85 СУ „Отец Паисий“ – Враждебна, 69 СУ „Димитър Маринов“, ОУ „Любен Караве-
лов“ – Попово, 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, 127 СУ „Иван Н. Денкоглу“ (пет 
групи получиха своите дипломи за завършено средно образование в Библиотеката), 
Детски център „Всезнайко“ – кв. Борово, 15 СУ „Адам Мицкевич“, Частна занималня 
„Маркизата“, Учебен център „Ния“, училището в село Трудовец (две групи, водени 
от „Лоял Травъл“), Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на 
италиански език, петокласници от Челопечене, 83 ОУ в Елин Пелин, ученици от Бъл-
гарското училище в Будапеща, детска градина „Замъкът на Грифин“, деца и родители, 
практикуващи алтернативно обучение, деца от ЧДГ „Щастливата къща“ – кв. Витоша, 
125 СОУ „Боян Пенев“, ученици, придружавани от доц. д-р Христо Стоев, ученици от 
жк „Люлин“, НГДЕК, Клуб „Из пътищата на историята“ към 138 СУ „Васил Златар-
ски“, 40 СУ „Луи Пастьор“, както и две семейства от Милано, Италия.

•	 Открити уроци и лекции за ученици и студенти:
 ▫ открит урок пред ученици в НБКМ по повод 180 години от рождението 

на Васил Левски;
 ▫ открит урок пред ученици в Карлово по повод 180 години от рождението 

на Васил Левски;
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 ▫ открит урок пред ученици от ОУ „Васил Левски“ – Стара Загора, по по-
вод 180 години от рождението на Васил Левски;

 ▫ лекция за историята на „Български исторически архив“ към НБКМ и за 
съдържанието на фонда пред студенти от магистърска програма „Възраждане и па-
мет“ на ИФ при СУ „Св. Климент Охридски“;

 ▫ лекция за историята на „Български исторически архив“ към НБКМ и за 
съдържанието на фонда пред студенти от специалност „Информационни фондове на 
културно-историческото наследство“ (УниБИТ);

 ▫ лекция за историята на „Български исторически архив“ към НБКМ пред 
студенти от І курс „Архивистика“, Исторически факултет, СУ;

 ▫ лекция за историята на „Български исторически архив“ към НБКМ пред 
студенти от І курс „История“, Исторически факултет, СУ;

 ▫ лекция за НОРДН пред студенти от І курс в УниБИТ;
 ▫ лекции на експерти от Реставрационния център пред студенти от Уни-

БИТ, Националната художествена академия и ученици от столични училища;
 ▫ беседа за изложбата „Книги. Посоки. Публики“ с ученици от 138 СОУ;
 ▫ представяне на изложбата „Книги. Посоки. Публики“ на руски език на 

делегати от Русия;
 ▫ представяне на уникални образци от документалното наследство, съхра-

нявано в Националната библиотека, и запознаване с архивните сбирки на доброволки 
от застрахователната компания AIG;

 ▫ участие в кръглата маса, посветена на изданията на УниБИТ в рамките 
на ХІІІ студентска научна конференция на университета;

 ▫ лекции на експерти пред студенти от специалностите „Педагогика“, „Ис-
тория, архивистика и документация“ и „Книгоиздаване“ в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“; от специалностите „Културно-историческо наследство“, „Нова и съвременна 
българска история“, „Археография“ и „Информационни фондове на КИН“ в УниБИТ.

♦  Други събития
Експерти от различни звена на НБКМ са ангажирани с подготовката и органи-

зацията на културни събития, част от които са осъществени с партньори от страната 
и чужбина:

▫  13 януари – участие в Нощта на четенето;
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▫  1 март – 200 деца рецитират „Аз съм 
българче“ (съвместно с Арт компания „Нови 
звезди“);      

▫  премиера на документалния филм 
за Колоната на хан Омуртаг – „Космичната 
мяра на древните българи“, създаден от доц. 
д-р Христо Смоленов; 

▫ честване на 20 години от основава-
нето на Дамския литературен салон „Евгения 
Марс“; 

▫ среща с доц. Добринка Райнова и 
представяне на нейната система за изучаване на буквите и български език;

▫ връчване на годишните награди на Съюза на печатарската индустрия в Бъл-
гария;

▫  Дни на отворените врати – през февруари, май и септември;
▫ честване на проф. Александър Димчев – издаване на специален брой на сп. 

„Библиотека“, посветен на приноса на учения към сферата на библиотечно-информа-
ционните науки в България; 

▫  приемане на дарение (книги) от вдовицата на оперния певец Никола Гюзеле-
ва, Анна-Мария Гюзелева;

▫  приемане на дарение от музикалния критик Александър Абаджиев и фонда-
ция „Борис Христов“ за НБКМ и регионалните библиотеки в страната – екземпляри 
от книгата „Тримата велики български баси: Борис Христов, Николай Гяуров и Нико-
ла Гюзелев“;

▫  Ден на Учителя – празник на Петър Дънов и Бялото братство;
▫  културна програма за делегацията от фондация „Крал Абдулазиз“, Саудитска 

Арабия – посещения в Националния исторически музей, Националния археологиче-
ски институт с музей, Националния военноисторически музей, Музея на социалисти-
ческото изкуство и археологическия комплекс „Сердика“;

▫ литературна конференция по повод 130 г. от рождението на писателя Дамян 
Калфов (съвместно с Националния литературен музей);

▫  Плетение словес – спектакъл на Студентското научно общество при УниБИТ 
по повод 15-ата Национална научна конференция „Обществото на знанието и хума-
низмът на 21 век“ – за Деня на будителите;

▫ участие на Националната библиотека в 5-ата Нощ на театрите – две предста-
вления на моноспектакъла „Харлем шейк“ на Ованес Торосян в пространството на 
Читалня № 5; 

▫  кръгла маса по повод 120-годишнината от приемането на „Закон за депозира-
не на печатни издания в народните библиотеки“;

▫ кампании за издаване на безплатни читателски карти – 11 май и 12–29 декември;
▫ Училище за родители – съвместната ежемесечна инициатива на НБКМ и сп. 

„Девет месеца“.

► Връзки с обществеността
Особено важно за Националната библиотека е присъствието й в медийното 

пространство. Доброто й име, разбира се, се гради най-вече от добрите новини, които 
произвежда като национален културен институт, но интересът към нея не е по-малък 
и когато се появява проблем в сградата, която е национален паметник на културата. 
Обществеността и медиите реагират със загриженост при трудни ситуации и с уваже-
ние при всяка нова инициатива на НБКМ.

Воден от желанието си информацията от Библиотеката да достига лесно до 
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гражданите, институцията поддържа постоянни контакти с медии (печатни и елек-
тронни), част от които са и партньори на Библиотеката в осъществяването на различ-
ни културни събития. Директорът, неговите заместници и експертите от различните 
направления на НБКМ са търсени често за интервюта по актуални проблеми или и за 
участия в тематични предавания/публикации, свързани с известни личности и исто-
рически събития. Кино- и тв екипи получават достъп до документи от библиотечния 
фонд, необходими при реализирането на репортажи или филми. Заради красивата си 
сграда и книжното си богатство НБКМ е и търсено място за заснемане на чуждес-
транни кинопродукции.

•	 Пресконференции
  22 март 2017, тема: „Лекуваме книгите, ремонтираме сградата“ – за пред-

ставяне на камерата по системата „Аноксия“ и предприетите действия за ремонт на 
повредения от обилния снеговалеж покрив.

•	 Публикации
 Отчитаме изключително голям интерес към Библиотеката, видим в ме-

дийното пространство чрез повече от 330 (без тези в регионалните издания) публика-
ции – информации, репортажи, интервюта в печатни и електронни медии. Най-голям 
бе медийният интерес към събитията в националната институция през месеците юли 
(повече от 120 публикации), когато бе представено оригиналното тефтерче на Левски; 
май – заради Дните на отворени врати и празниците на Библиотеката и на светите 
братя Кирил и Методий (повече от 60 публикации), и декември – по време на Колед-
ната кампания за безплатни читателски карти (повече от 30 публикации).

•	 Партньорства за:
 ▫ заснемане на клип за 24 май във и пред Националната библиотека – ди-

пломати от посолството на Република Полша четоха редове от книги на български 
автори, посветени на родното слово;

 ▫ заснемане на клип за 24 май пред Националната библиотека – с дипло-
мати от посолството на САЩ в София;

 ▫ заснемане на документалния филм „Сага за попилените възможности“ 
по сценарий на проф. Иван Филчев, реж. Ралица Димитрова, продуцент Пламен Ге-
расимов;

 ▫ заснемане на документалния филм „Беленският мост на Кольо Фичето“ 
на Аделина Радева и Борис Радев, продуцент БНТ/община Бяла;

 ▫ заснемане на филм за последните дни на Левски – продуцент БНТ/автор 
Весела Смилец;

 ▫ заснемане на част от тв сериал „Абсентия“ (продуценска къща „Синепаз“);
 ▫ заснемане на интервю с 15-годишния Иво Христов, който страда от ту-

мор в мозъка, по повод премиерата на четвъртата му книга (в Методична читалня) – 
за BG on Air;

 ▫ заснемане на документален филм за следите на персийската литература 
и култура на Балканите (продуцентска къща „Адела медия“);

 ▫ заснемане на документи от БИА, свързани с историята на Албания (за 
документален филм на Албанската националана телевизия);

 ▫ заснемане на документален филм „Литературните места на София“ 
(продуцентска къща „7 лъча“);

 ▫ заснемане на интервю с режисьора Николай Априлов и актьора Ованес То-
росян, подкрепено с издания на романи на Александър Дюма, по повод премиерата на 
мюзикъла „Тримата мускетари“ (за „Денят започва с Георги Любенов“, Канал 1, БНТ);

 ▫ заснемане на интервюта с доброволци по време на Българското пред-
седателство на ЕС – за филма „Европейското председателство на България“, автор 
Цветана Кръстева – БНТ;
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  ▫ над 150 доброволци, осигурени със съдействието на фондация „Лале“, по-
ложиха доброволен труд и внесоха нови идеи в различни дейности на Библиотеката.

Всички дейности, свързани с културния календар, връзките с обществеността 
и осъщесвявани от експерти на НБКМ, са неизменно свързани с основната функция 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и нейното добро име в об-
щественото съзнание. Усилията ни са водени от идеята за отваряне на институцията 
към по-широк кръг публика и превръщането й в място за среща на различните изкус-
тва и обмен на знания между хора с различни професии, интереси и националности.

Международна дейност. Проекти и програми

► Международна дейност 
В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) се осъщест-

вяват активни дейности и се предприемат инициативи за развиване и разширяване 
на международното сътрудничество, за прилагане на европейските стандарти, споде-
ляне на европейския и световния опит в областта на културата и библиотечната дей-
ност, както и за популяризиране зад граница на културното наследство, съхранявано 
в Библиотеката. В рамките на доброто ни партньорство с чуждестранни институции 
(библиотеки, посолства, културни центрове и др.) се обменят знания, информация и 
ресурси чрез участия в международни форуми и за представяне на българската кул-
тура в чужбина. 

♦ Международни договори 
НБКМ поддържа договорни отношения и осъществява съвместни дейности с 

множество чуждестранни национални библиотеки. Традиционно активни са контак-
тите ни със страните в Централна и Източна Европа, Близкия изток, както и с Русия 
(напр. с Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература „М. И. Ру-
домино“). Богатият фонд от османотурски, арабографични и персийски книги и ръко-
писи, който се съхранява в НБКМ, предпоставя изключителния интерес и интензивни 
двустранни отношения със специалисти арабисти от цял свят и особено с държави 
като Иран, Кралство Саудитска Арабия, Турция, Мароко, Египет и други.

Направленията, по които се работи съвместно между националните институ-
ции, обхващат обмен на публикации и издания, междубиблиотечно заемане, обмен на 
изложби, професионален опит и научни постижения, изследователски дейности и из-
дателски инициативи, съвместни конференции и семинари, общи проекти и програ-
ми в областта на съхраняване, опазване, реставрация и дигитализация на писменото 
културно наследство. 

Във връзка със съвместните дейности по международен книгообмен с държави 
извън Европейската общност, които НБКМ традиционно осъществява, през 2017 г. са 
сключени меморандуми за сътрудничество с предмет международен книгообмен със 
следните библиотеки: Националната библиотека на Корея, Националната библиоте-
ка и архив на Ислямска република Иран, Библиотечна система към университета на 
Питсбърг, Библиотеката към университета на Мичиган, Националната библиотека на 
Русия, Руската държавна библиотека. 

НБКМ се стреми да разширява международното сътрудничество с чуждестран-
ни партньори в търсене на обмен на добри практики и партньорство по европейски и 
други международни програми.

В рамките на 2017 г. са проведени разговори, обсъдени са проектодоговори и 
е постигната конкретна договореност за подписване на меморандуми за сътрудни-
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чество през следващата календарна година с Националната библиотека на Китай, На-
ционалната и университетска библиотека на Хърватия, Националната библиотека на 
Казахстан, Националната библиотека на Сърбия, Националната библиотека на Черна 
гора, Националната библиотека на Пакистан. Проведени са разговори и е предло-
жен проект на меморандум на Френския културен институт в София във връзка със 
съвместни дейности по повод предстоящото през 2021 г. честване на 200 години от 
смъртта на Наполеон Бонапарт. 

♦ Членство в международни организации
• НБКМ поддържа членството си и участва в инициативи и в годиш-

ни сесии на следните международни библиотечни организации: Конференцията 
на европейските национални библиотеки (CENL); Конференцията на директорите на 
националните библиотеки (CDNL); Международната библиотечна асоциация (IFLA); 
Годишните сесии на националните библиотеки в Югоизточна Европа (SEENL). Парт-
ньорството между библиотеките насърчава международното сътрудничество, създава 
пространство за споделяне и обмен на експертен опит, популяризира добрите практи-
ки, координира общи, споделени решения и инициативи. 

• Активно е сътрудничеството с агенциите за международни стандарт-
ни номера ISBN, ISMN, ISSN и ISIL

Националният център за предоставяне на международни стандартни номе-
ра, който функционира в структурата на НБКМ, има ангажимент да поддържа тесни 
контакти с международните организации с цел гарантиране спазването на между-
народните стандарти и съгласуване действията по прилагането им. В отговор на за-
питвания и с цел взаимно сътрудничество се поддържат и контакти с национални 
агенции на други страни.

• Активно е сътрудничеството с Института за информационни науки в 
Словения (IZUM), с който Библиотеката поддържа партньорство за осигуряване на 
ефективно управление и информационна среда за развитие на национална библио-
течно-информационна система в рамките на платформата COBISS.Net (Кооперирана 
онлайн библиографска система и услуги).

• България участва в Международния библиографски справочник на 
преводите на държавите – членки на ЮНЕСКО, Index Translationum чрез пред-
ставяне на  издадените през съответната година преводни издания.

• НБКМ е партньор в проекта Europe Direct. На територията на Библиоте-
ката е разположен Европейски документационен и информационен център в мрежата 
Europe Direct, чиято функция е да улесни достъпа на обществото до информационни-
те ресурси, посветени на ЕС, ООН и други международни организации.

• Популяризирането на уникалното книжовно наследство от днешните 
български земи извън границите на държавата е една от мисиите на Библиотеката. Ня-
кои от значимите паметници на писмената култура, съхранявани в НБКМ, са свобод-
но достъпни в уебпространството на мащабни международни проекти като Светов-
ната дигитална библиотека (World Digital Library – WDL), Европейската библиотека 
(The European Library – TEL). В Световния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света“ 
е вписан старобългарският ръкопис от XI в. Енински апостол – най-старият кирил-
ски паметник в НБКМ, а през ноември 2017 г. в световния регистър са включени два 
нови български елемента: Борилов синодик от XIV в. от ръкописната колекция на На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, чиято номинация е изготвена от 
сътрудниците на отдел „Ръкописи и старопечатни книги“, и Четвероевангелие на цар 
Иван Александър от 1355–1356 г. от славянската ръкописна колекция на Британската 
библиотека в Лондон, чиято кандидатура е издигната от Британската библиотека в 
сътрудничество с НБКМ. 
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♦ Срещи с чуждестранни партньори 
Съществена роля за укрепване и разширяване на международните контакти и 

сътрудничество играе постоянният диалог с чуждестранните партньори. През отчет-
ния период са осъществени множество срещи с културни служби, посолства и инсти-
туции по повод съвместни инициативи:

▫ с представители на Лувъра и Френския културен институт в София по по-
вод евентуален съвместен проект между Франция и България, свързан с организира-
не на две изложби през 2018 г. – 7 февруари 2017 г.; 

▫ с посланика на Азербайджан Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова по повод възмож-
ности за бъдещо сътрудничество – 1 март 2017 г.;

▫ с директора на Националната и университетска библиотека на Хърватия 
Татяна Петрич и посланика на Република Хърватия в София Н.Пр. Лйерка Алайбег 
по повод бъдещо сътрудничество, размяна на тематични изложби, споделяне на опит 
в областта на дигиталните библиотеки – 6 март 2017 г.;

▫ с генералния директор на Общоруската държавна библиотека за чуждес-
транна литература „М. И. Рудомино“ в Москва Вадим Дуда, представяне на дейнос-
тите на двете библиотеки, обсъждане на съвместни бъдещи инициативи, презентира-
не на някои ценни експонати от колекциите на „Ръкописи и старопечатни книги“ – 16 
март 2017 г.;

▫ с ректора на Славянския университет в Баку, Азербайджан, проф. Нурлана 
Алиева, запознаване с дейностите на двете институции – 21 март 2017 г.;

▫ с посланика на Пакистан Н.Пр. А. С. Бабар Хашми по повод бъдещо парт-
ньорство между националните библиотеки на двете страни – 28 март 2017 г.;

▫ с Даниела Буранска, Словакия, библиотечен представител на 22 научни и 
академични издателства по повод презентиране дейността на издателствата – 4 април 
2017 г.;

▫ с втория секретар на посолството на Казахстан в София г-н Бауржан Сар-
сембеков по повод възможност за сътрудничество между двете национални библио-
теки – 4 април 2017 г.;

▫ с президента на Академията на науките на Азербайджан г-н Акиф Ализа-
дех – 11 април 2017 г.;

▫ с 40 библиотекари от националните и други публични библиотеки на Лат-
вия и Литва, запознаване с Библиотеката и дейностите – 28 април 2017 г.;

▫ с културния съветник на Китайското посолство Gu Hongxing по повод сът-
рудничество между националните библиотеки по проекта „Пояса на коприната“, 
осъществяван с държавите, разположени по Пътя на коприната –  3 май 2017 г.;

▫ с Дона Шийдър, президент 
на Международната федерация на 
библиотечните асоциации и институ-
ти (IFLA) – 15 май 2017 г.    

▫ с културния аташе на ИР 
Иран в България г-н Мохамад Али 
Киани по повод обсъждане на про-
ектодоговор за сътрудничество с На-
ционалната библиотека и архив на ИР 
Иран и възможност за гостуване с цел 
подписването му – 8 юни 2017 г.;

▫ с Shi Quan, аташе в поли-
тическия офис към посолството на 
Китай, за запознаване с дейността на 
НБКМ и статуса на съвместните от-
ношения – 14 юни 2017 г.;
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▫ посещение на делегация от фондация „Крал Абдулазиз“, Кралство Саудит-
ска Арабия, водена от Н.Пр. д-р Фахд ал-Семмари, генерален секретар на фондаци-
ята, организирана със съдействието на Н.Пр. Месфер ал Гасиб – посланик, в изпъл-
нение на подписан през 2016 г. Меморандум за сътрудничество – 10 –12 юли 2017 г.;

▫ Фабиен Флори, съветник по сътрудничеството и културната дейност към 
посолството на Франция и директор на Френския културен институт, относно съв-
местна изложба по повод 200-годишнина от смъртта на Наполеон (5 май 2021 г.) –  10 
септември 2017 г.;

▫ с Н.Пр. Месфер ал Гасиб, посланик на Кралство Саудитска Арабия, по по-
вод съвместни дейности по предмета на двустранния меморандум с фондация „Крал 
Абдулазиз“ – 26 септември 2017 г.;

▫ посещение на делегация от Националната библиотека и архив на ИР Иран, 
водена от директора Ашраф Бороджарди, и г-н Мохаммад Али Киани – културен ата-
ше, ръководител на Културния център към посолството на Иран в България, по повод 
подписване на меморандум за сътрудничество –  27 септември 2017 г.;

▫ посещение на делегация от Националната и университетска библиотека на 
Македония, водена от директора Сенка Наумовска, по повод запознаване с процесите 
по дигитализация и реставрация. Посещението е по програма на CENL “Skills and 
Knowledge Exchange” – 20–23 ноември 2017 г.;

▫ с директора на Дирекция „Архив“ към Министерството на външните рабо-
ти на ИР Иран Шариф Каземи, директора на Централната библиотека към Иранския 
университет, новоназначения културен аташе на ИР Иран в България г-н Хамид Реза 
Азади – 28 ноември 2017 г.;

▫ с директора и екип на Университетска библиотека „Гоце Делчев“– гр. Щип, 
Република Македония – 15 декември 2017 г.;

▫ със зам.-директора на Националната академична библиотека в гр. Астана 
г-жа Алия Кожабекова и представител на Министерството на културата на Казахстан – 
21 декември 2017 г.

♦ Конференции и семинари
•	 Международни конференции и семинари, организирани съвместно с 

НБКМ и проведени на територията на Библиотеката:
▫ Международна научна конференция „Персийските ръкописи на Балканите 

и в Централна Европа“, организирана от Центъра за изследвания на Иран, Балканите 
и Централна Европа, в партньорство с НБКМ – 23–24 февруари 2017 г.

▫ Международен семинар „Културното наследство като основа за междукул-
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турен диалог. Стратегии за опазване в Русия и България“, организиран от НБКМ и 
Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“ 
(Иностранка) – 13 юни 2017 г.

▫ ХІV международен конгрес за османска социална и икономическа история, 
организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ и Международната асоциация за осман-
ска социална и икономическа история (International Association of Ottoman Social and 
Economic History – IAOSEH), в партньорство с НБКМ – 26 юли 2017 г.

▫ Семинар за обмяна на добри практики в сферата на дигитализацията, ини-
циатива на Националната и университетска библиотека в Скопие, Македония, по про-
грамата на CENL “Skills and Knowledge Exchange”, 20–23 ноември 2017 г.

•	 Международни конференции и семинари, проведени в чужбина с 
участието на експерти от НБКМ:

▫ Годишна среща на Конференцията на Националните библиотеки (CENL), 
проведена в Британската библиотека, Лондон, Великобритания, с участието на дирек-
тора на НБКМ – 15–16 май 2017 г.

▫ Регионална среща на ISBN, проведена в Националната библиотека на Ру-
мъния, с участието на Радослава Стефанова, ръководител отдел „Национална агенция 
за международни стандартни номера“ – 14–15 юни 2017 г.

▫ Научна конференция на тема „Специалните колекции в контекста на опаз-
ване културното наследство и популяризиране на културното развитие“, организи-
рана от Националната библиотека на Сърбия, с участието на доц. Любомир Георги-
ев – ръководител направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“ с 
доклад със заглавие Challenges and opportunities in the preservation of manuscript and 
documentary heritage in the National Library of Sofia, Белград, Сърбия – 2–4 октомври 
2017 г.

▫ Шестата годишна среща на директорите на националните библиотеки от 
Югоизточна Европа (SEENL), проведена в Националната и университетска библио-
тека в Скопие, Македония – 8–9 ноември 2017 г.

▫ Семинар със заглавие „Библиотеката като център за безопасно съхранение 
на колекции от документи и тяхното опазване“, инициатива на НБКМ по програмата 
на CENL “Skills and Knowledge Exchange” (виж Международни проекти), проведен 
в Националната и университетска библиотека в Скопие, Македония – 8–9 ноември 
2017 г. 

♦ Международни културни прояви
Важен елемент от международните ангажименти на НБКМ е работата ни за 

популяризиране на богатството и многообразието на националното ни културно на-
следство. Работата ни в тази посока има по-широка рамка на публична изява чрез 
чествания на национални празници, изложби, културни инициативи с традиционен 
характер и др.

•	 Изложби на НБКМ, гостуващи в чужбина:
 ▫ Изложба „Книги, посоки, публики“ гостува на Българския културен цен-

тър в Будапеща, Унгария, открита на 6 септември 2017 г.
 ▫ Изложба „Книги, посоки, публики“ гостува на Националната и уни-

верситетска библиотека в Скопие, Македония, по програмата на CENL “Skills and 
Knowledge Exchange”, открита на 9 ноември 2017 г.

  ▫ Изложба в Беларус с представяне на български книжовни паметници.
•	 Изложби в НБКМ, касаещи международно сътрудничество:
 ▫ Изложба „Международно сътрудничество“, представяща дарения от чуж-

дестранни партньори, направени през първата половина на 2017 г. – 11 май 2017 г.
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•	 Съвместни прояви с посолства и културни центрове:
 ▫ Празник на вишните, организиран съвместно с Асоциацията на завър-

шилите Токийския университет и Японското посолство, с участието на Н.Пр. г-н Ши-
ничи Яманака, посланик на Япония в България – 7 април 2017 г.

 ▫ „Ден за възпоменание на Фирдоуси“ по повод Деня за съхранение на 
персийския език, организиран съвместно с Културното представителство към посол-
ството на ИР Иран, с участието на културното аташе г-н Мохаммад Али Киани, пре-
подаватели от Техеранския, Исфаханския и Софийския университет – 15 май 2017 г.

 ▫ Представяне на книгата „Разкази от Чили – антология“ по повод дарение 
на 241 нейни екземпляра, организирано от Консулството на Чили в България – 26 ок-
томври 2017 г.

 ▫ Представяне на бразилския художник Резоне Кандидо Портинари по по-
вод дарение на петтомен луксозен каталог, представящ цялостното му творчество, по 
инициатива на Посолството на Бразилия в България, с участието на Н.Пр. Ана Мария 
Сампайо Фернандес – 30 ноември 2017 г.

♦ Участие в международни форуми 
През отчетния период директорът, ръководители и експерти от различни струк-

турни звена на Библиотеката са взели участие в следните международни форуми:
 ▫ Директор и зам.-директор на НБКМ са участвали в годишната среща на 

CENL в Лондон, Великобритания – 14–17 май 2017 г.
 ▫ Участие на ръководител на отдел „Библиография на продължаващи из-

дания и статии“ в обучение на  института ИЗУМ, гр. Марибор, Словения – 7–20 май 
2017 г.

 ▫ Участие на директора на НБКМ в посещението на официалната деле-
гация, водена от президента на Република България, във Ватикана по повод Деня на 
българската просвета и култура – 25 май 2017 г.

 ▫ Премиера на новата книга на Ганчо Ганчев „Избрано“ по покана на Н.Пр. 
г-н Радко Влайков, посланик на Република България, в Белград, Сърбия – 19–20 юни 
2017 г.

 ▫ Балканска регионална среща на международната агенция ISBN, гр. Бу-
курещ, Румъния – 13–16 юни 2017 г.

 ▫ Откриване на изложба „Книги, посоки, публики“ по покана на Българ-
ския културен център в Будапеща, Унгария – 4–6 септември 2017 г.

 ▫ Участие на ръководител Направление „Опазване на ръкописно-докумен-
тално наследство“ с доклад в Научна конференция „Специалните колекции в конте-
кста на опазване културното наследство и популяризиране на културното развитие“, 
организирана от Националната библиотека на Сърбия – 2–4 октомври 2017 г.

 ▫ Участие на експерт отдел „Ориенталски сбирки“ в международна сре-
ща, организирана от Турската национална комисия за ЮНЕСКО, по повод включване 
на пълния набор от ръкописи на Мевляна Джеляледдин Руми в регистъра на „Памет-
та на света“ към ЮНЕСКО на сесия 2018–2019 г. Срещата е проведена в Анталия, 
Турция – 24–27 октомври 2017 г.

 ▫ Участие на екип от 10 специалисти от НБКМ в съвместен семинар и от-
криване на изложба на Библиотеката (виж Международни проекти) в Националната 
и университетска библиотека на Скопие, Македония; проявата е по програмата на 
CENL “Skills and Knowledge Exchange” – 8–10 октомври 2017 г.

 ▫ Участие на директора на НБКМ в Шестата годишна конференция на 
директорите на националните библиотеки от Югоизточна Европа с домакин Нацио-
налната и университетска библиотека  в Скопие, Македония – 8–10 октомври 2017 г.
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♦ Международни проекти
•	 Успешно участие на НБКМ в проект по програмата на CENL “Skills and 

Knowledge Exchange” с финансиране на стойност 2000.00 евро. 
Участието касаеше съвместна проява с Националната и университетска 

библиотека на Македония в периода 8–10 октомври 2017 г., а именно семинар на 
тема „Библиотеката като център за безопасно съхранение на колекции от документи 
и тяхното опазване“ и представяне на изложба на НБКМ „Книги, посоки, публики“ в 
Скопие. 

Мястото на провеждане на събитията е Националната и университетска биб-
лиотека в Скопие, Македония. В семинара са взели участие 10 специалисти от НБКМ 
в областта на реставрацията, дигитализацията и опазването на книжните фондове, 
както  и екипи на страната домакин. В работното ателие са се включили директорът 
на Централната библиотека на БАН и зам.-декан на УНИБИТ. След приключване на 
събитието CENL публикува на сайта си представяне на проявата съгласно условията 
на програмата.

•	 Участие в проектите на международните идентификационни системи: 
▫ Кодиране на записи за портал ROAD; 
▫ Кампания на Международния ISSN център за присъждане на ISSN на 

онлайн издания.

► Проекти и програми
През 2017 г. са разработени 10 проекта, от които пет са одобрени, изпълнени и 

отчетени или в процес на изпълнение.

Размер на 
гранта

Финансираща 
организация

Дата на 
внасяне Статус

1

Подобрени условия на труд 
за хора с увреждания в 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“

№
Наименование 
на проектното 
предложение

Вх. № 0023-
0956/

21.02.2017г.

Одобрен, 
изпълнен, 
отчетен

2

Осигуряване на достъпна 
архитектурна среда за хора 
с увреждания в НБКМ чрез 
монтаж на специализиран 
за хора с увреждания 
пътнически асансьор

39 400 лв. – 
редуциран 

на 37 000 лв. 

Агенция за хора с 
увреждания

Вх. № 0023-
1413/

02.03.2017 г.

Одобрен, 
изпълнен, 
отчетен

3

Модели за Дунавски 
литературни музеи – 
Регионалните библиотеки 
като иновативни туристически 
атракционни центрове за 
писмено културно наследство

200 000 евро

Европейска 
програма 

ИНТЕРРЕГ 
България – 
Румъния

15.05.2017 г. Не е одобрен 

4

Анализ на нагласите 
на потребителите и 
популяризиране на 
архивните колекции на 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“

4000 лв. Национален фонд 
„Култура֧“

Одобрен, 
изпълнен, 
отчетен 
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5

Виртуална изложба на 
книжното богатство на 
Българската и Испанската 
национални библиотеки

5000 евро CENL 27.03.2017 г.
Не е внесен, 

отказ на 
партньора

6
Информационни ресурси 
на отделите „Изкуство“ в 
обществените библиотеки

5000 лв. Национален фонд 
„Култура“ 27.06.2017 г.

Не приет, 
липса на 

документи

7

Книжовно-документалното 
наследство на България – 
образ и слово в Европейския 
културен калейдоскоп

100 000 лв. Национален фонд 
„Култура“

Вх. № 95/
30.09.2017 г.

Не е 
допуснат за 

финансиране, 
липса на 
бюджет

8

Създаване на безопасна среда 
за съхранение и предоставяне 
достъп на потребители до 
колекции от изключително 
ценни книги съхранявани в 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“

99 443 
долара

Фонд „Амбасадор“ 
чрез Американското 

посолство
Подаден Чака 

одобрение

9
Изграждане и развитие 
на Център за върхови 
постижения „Наследство БГ“

158 127,60 лв.
ОП НОИР, 
процедура 

BG05M2OP001-1.001
Подаден

Одобрен, 
предстои 

изпълнение

10 Skills and Knowledge Exchange 2000.00 евро програмата на 
CENL

Одобрен, 
изпълнен, 
отчетен

През 2017 г. експерти от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
са участвали в следните национални проекти по ФНИ-МОН, ЕСФ и ОПРЧР: 

•	 „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина 
(1801–1878)“ – ФНИ, Договор № ДН 05/2 от 14 декември 2016 г. Ръководител: доц. 
д-р Васил Загоров. Участници в проекта от НБКМ: доц. д-р Кр. Александрова, Сил-
вия Филипова, Юлия Карадачка-Симеонова.

•	 „Модели за социализация на културно-историческото наследство в „инте-
лигентен град“ – ФНИ, Договор № ДН 05/3 от 14 декември 2016 г. Ръководител: проф. 
д-р София Василева. Участник в проекта от НБКМ доц. д-р Кр. Александрова.

•	 „Иновативен модел за изследване и социализация на странджанското 
книжовно-документално културно наследство“ – ФНИ, Договор № ДН 05/5 от 14 де-
кември 2016 г. Ръководител: доц. д-р Елена Савова. Участници в проекта от НБКМ 
доц. д-р Кр. Александрова и доц. д.и.н. Милкана Бошнакова.

•	 „Музикално ръкописно наследство на Рилския манастир. Двуезични 
музикални ръкописи – дигитализиране и изследване“ – ФНИ, Договор № К 02/1 от 
2014  до 2018 г. Ръководител: чл.-кор. Светелана Куюмджиева. Участник в проекта от 
НБКМ доц. д-р Елена Узунова.
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АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Човешки ресурси

► Численост на персонала: 
▫ 206 щатни бройки (щ. бр.), 
▫ 11 извънщатни бройки по ПМС № 66.

Средносписъчен брой на служителите за 2017 г. е 213, от тях 181 жени и 8 майки.
През 2017 г. постъпилите на работа в Библиотеката са 42 човека. Напусналите 

са 36, като прекратяването на трудовия им договор е:
▫ до изтичане на срока за изпитване – 3 бр.,
▫ по взаимно съгласие на страните – 17 бр., 
▫ с писмено предизвестие от служителя – 6 бр.,
▫ без предизвестие от служителя – 1 бр.,
▫ с предизвестие от работодателя – 2 бр.,
▫ поради придобито право на пенсия – 7 бр.

► Структура на персонала

♦ ДИРЕКЦИЯ – 4 щ. бр.
▫ Директор,
▫ Зам.-директор, библиотечна дейност,
▫ Зам.-директор, създаване на информационни ресурси,
▫ Зам.-директор, административно-стопански дейности.

♦ ДИРЕКЦИЯ „БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ“ – 103 щ. бр.
● Направление „Обслужване на потребители“ – 54 щ. бр.

▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Читални и книгохранение“ – 35 щ. бр.
▫ Отдел „Специални колекции“ – 7 щ. бр.
▫ Отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно 

заемане“ – 11 щ. бр.
● Направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“ – 36 

щ. бр.
▫ Ръководител направление, доцент – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Български исторически архив“ – 7 щ. бр.
▫ Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ – 6 щ. бр.
▫ Отдел „Ориенталски сбирки“ – 7 щ. бр.
▫ Отдел „Реставрационен център“ – 15 щ. бр.

● Направление „Информационно осигуряване на библиотечните дейнос-
ти“ – 13 щ. бр.

▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Информационни технологии. COBISS център“ – 6 щ. бр.
▫ Отдел „Дигитална библиотека“ – 6 щ. бр.

♦ ДИРЕКЦИЯ „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ“ – 69 щ. бр.
● Направление „Комплектуване на библиотечни документи“ – 20 щ. бр.

▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Депозииране, набавяне и регистрация на национална книжнина“ – 

14 щ. бр.
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▫ Отдел „Набавяне и регистрация на чуждестранни издания“ – 5 щ. бр.
● Направление „Библиографска обработка на библиотечни документи“ – 

21 щ. бр.
▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Каталогизация и контролни файлове“ – 13 щ. бр.
▫ Отдел „Семантична обработка и регистрация“ – 7 щ. бр.

● Направление „Национална библиографска агенция“ – 28 щ. бр.
▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Библиография на книги и други видове документи“ – 9 щ. бр.
▫ Отдел „Библиография на продължаващи издания и статии“ – 11 щ. бр.
▫ Отдел „Национална агенция за международни стандартни номера“ –  4 щ. бр.
▫ Отдел „Архив на български печатни и други видове документи“ – 3 щ. бр.

♦ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ – 30 щ. бр.
● Направление „Административно-финансови дейности“ – 13 щ. бр.

▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Административен офис“ – 6 щ. бр.
▫ Отдел „Финансово-счетоводна  дейност“ – 4 щ. бр.
▫ Отдел „Човешки ресурси“ – 2 щ. бр.

● Направление „Стопански дейности“ – 17 щ. бр.
▫ Ръководител направление – 1 щ. бр.
▫ Отдел „Управление на собствеността“ – 5 щ. бр.
▫ Отдел „Копирен център“ – 4 щ. бр.
▫ Отдел „Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница“ – 7 щ. бр.

Назначени ПМС 66/1996 г. – 11 бр. към 31 декември 2017 г.

► Възрастова структура на персонала
През 2017 г. най-много са служителите от 41 до 55 години – 92 бр., следва гру-

пата на 56–63-годишните – 57 бр., от 25 до 40 години са 55 бр., над 63 години – 9 бр. 
и до 25 години – 3 бр.

► Заплащане
Средномесечният доход на служителите в НБКМ за 2017 г. от заплати и допъл-

нителни възнаграждения е 737.90 лв.

► Обучение и квалификация на персонала
По план са организирани задължителните квалификационни курсове, предназ-

начени за библиотечни специалисти. Проведени курсове COBISS са:
▫ Използване на софтуера COBISS3/Заемане – 28–30 март 2017 г.; Брой учеб-

ни часове – 24 ч.; Брой лица – 13 бр.
▫ Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс – 23–27 

октомври 2017 г.; Брой учебни часове – 40 ч.; Брой лица – 9 бр.
▫ Проведено е еднодневно обучение за прилагане на УДК в класификацион-

ната и каталожната практика на библиотеките. Период: 24–27 април 2017 г.; Брой 
учебни часове – 8 ч.; Брой лица – 8 бр.

▫ На основание Наредба № 16-116/08.02.2008 г. и във връзка с Правилника 
за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V е 
проведено обучение за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Дата: 18 
май 2017 г.; Брой учебни часове – 8 ч.; Брой лица – 2 бр.

▫ Проведено е обучение за повишаване на квалификацията по програмите 
Adobe Photoshop и Indesing. Период: 31 юли–6 август 2017 г.; Брой учебни часове – 21 ч.; 
Брой лица – 3 бр.
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▫ На основание Наредба РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеж-
дането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по пра-
вилата за осигуряване на ЗБУТ е проведено еднодневно обучение. Дата: 15 ноември 
2017 г.; Брой учебни часове – 8 ч.; Брой лица – 16 бр.

► Командировки през 2017 г. 

Вид командировка Ръководен персонал Служители Общо

В страната 11 42 53

В чужбина 13 14 27

► Ключови статистически данни към 31 декември 2017 г.:

Персонал по вид, по образование, по структура, По възраст и обучение

Персонал по вид 2016 г. 2017 г.

Общо 206 + 10 
ПМС

206 + 11 
ПМС

Професионален библиотечен персонал* 109 107
Друг квалифициран персонал 71 67
Друг персонал 36 43
*Отчитат се всички библ. длъжност без архив.

Персонал по образование

С висше образование, от тях:
– с библиотечна квалификация

164
136

174
132

Със средно образование, от тях:
– с библиотечна квалификация

41
7

43
7

Разпределение на персонала по структура

Дирекция 4 4

Направление „Обслужване на 
потребители“ 54 54

Направление „Опазване на ръкописно-
документално наследство“ 36 36

Направление „Информационно 
осигуряване на библиотечните 
дейности“ 

13 13

Направление „Комплектуване на 
библиотечни документи“ 20 20

Направление „Библиографска обработка 
на библиотечни документи“ 20 21

Направление „Национална 
библиографска агенция“ 29 28
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Направление „Административно-
финансови дейности“ 

12 13

Направление „Стопански дейности“ 18 17
ПМС 66 11

Възрастова структура на персонала

Жени мъже жени мъже
До 25 години 3 1 3 0
От 25 до 40 години 45 8 46 9
От 41 до 55 години 69 13 78 14
От 56 до 63 години 50 8 51 7
Над 63 години 1 3 6 3

Обучение на персонала

Брой специалисти, участвали в 
квалификационни курсове 64 51

Брой учебни часове 200 109

► Разпределение на персонала по основни критерии:

 ● Структурни звена
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● Образование

● Пол и възраст

   2017 г.

   2016 г.
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Здравословни и безопасни условия на труд

● През 2017 г. Комитетът по условия на труд (КУТ) при Националната библи-
отека „Св. св. Кирил и Методий“ и отговорникът по ЗБУТ ефективно са подпомогали 
директора на Библиотеката в управлението на дейността по осигуряване на здраво-
словни и безопасни условия на труд. 

В съответствие с действащата нормативна уредба по безопасност и здраве на 
работа не се допуснати нарушения на трудовото законодателство. 

През отчетната година КУТ провежда редовно заседания съгласно утвърдения 
Правилник за работа, на които предлага и разглежда мерки за подобряване условията 
на труд, обсъжда и взема решения по текущите въпроси, свързани с ЗБУТ. 

● Инструктажите (начален, периодичен, извънреден и на работното място) са 
извършвани от съответните длъжностни лица в срок и в съответствие с изискванията 
на нормативната уредба. 

● Проведени са следните по-важни мероприятия за подобряване условията на 
труд и осигуряване безопасна и здравословна работа:

▫ Периодично и по сигнал са извършвани проверки за условията на труд по 
работните места.

▫ През януари 2017 г. е издадена заповед за определяне на служителите, про-
веждащи инструктажите (начален, периодичен, извънреден и на работното място). 

▫ През януари 2017 г. комисия, определена със заповед на директора, посочи 
подходящи работни места за хора с намалена работоспособност и в срок до 14 фев-
руари 2017 г. са уведомени съответните органи – Териториално поделение на НОИ и 
Агенцията по заетостта.

▫ През април 2017 г. са подадени уведомления до Инспекцията по труда съ-
гласно чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

▫ Текущо през цялата година са подменяни дефектиралите осветителни тела.
▫ В изпълнение на чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и чл. 4 от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на 
здравето при работа са закупени най-необходимите лекарствени и медицински мате-
риали за оказване на първа долекарска помощ. 

▫ През юли 2017 г. във връзка с Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за 
минималните изисквания за микроклимата на работните места и предстоящите по-
високи летни температурни стойности са поставени климатици за подобряване на 
условията на труд в следните работни помещения в НБКМ: работен кабинет 70 и 
71 на етаж 1, и 4 работни помещения в отдел „Реставрационен център“ на етаж 8. 
Проверена е изправността на климатичната система в Читалня № 4 и № 5. В посо-
чените помещения (работен кабинет 70 и 71, работни помещения в „Реставрационен 
център”) осигурените климатици се ползват както за охлаждане, така и за отопление 
през различните сезони. Наличието на климатици осигури подходящ работен микро-
климат за служителите.

▫ През септември 2017 г. по одобрен и реализиран проект с Агенция за хора 
с увреждани са осъществени следните дейности: оборудване, дооборудване, модер-
низиране и адаптиране на 12 работни места в Националната библиотека към нуждите 
и потребностите на работещите там лица с увреждания. Оборудването е съобразено 
с конкретните нужди от гледна точка на техните увреждания и със спецификата на 
изпълняваната работа и на използвания от тях инструментариум. 

▫ Закупено е следното оборудване: офис мебели – бюра и столове; офис тех-
ника – компютри с подходящ софтуер, скенери, принтери, мултифункционални ус-
тройства; машини и съоръжения за почистване.
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▫ През май–юни 2017 г. са проведени очни прегледи на служителите, работе-
щи на видеодисплей, съгласно Наредба № 7 от 15 август 2017 г. 

▫ През септември 2017 г. всички желаещи служители на Националната биб-
лиотека са надлежно информирани и са прегледани безплатно в медицински център 
„Синекс“.

▫ През октомври 2017 г. за подобряване условията на труд на служителите са 
доставени офис мебели – бюра, столове, стелажи от дарител на Библиотеката. 

▫ Мебелите в кътовете за отдих и почивка са подменени с нови за удобство 
на читатели и служители.

▫ През ноември 2017 г. е въведен в експлоатация асансьор, субсидиран по 
проект от Агенция за хора с увреждания.

▫ През декември 2017 г. съгласно Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за работно 
облекло е закупено работно зимно облекло за служителите – 7 комплекта.

▫ На всички служители в Библиотеката са осигурени ваучери за закупуване 
на обувки.

▫ В общите зони на Библиотеката са поставени диспенсери и ежедневно се 
осигурява питейна вода за служителите и читателите.

Стопански дейности

► Сграден фонд
И през 2017 г. продължиха дейностите за подобряване състоянието на сградния 

фонд, обособяване на привлекателна и комфортна среда за служителите и потребите-
лите на Библиотеката, текуща поддръжка на критични точки. 

Ключов етап, регламентиращ осъществяването на последващи дейности, свър-
зани с осигуряване на финансови средства за ремонт на сградния фонд, е изготвянето 
на технически паспорт,  архитектурно заснемане и проект за енергийна ефектив-
ност.

През годината са извършени следните ремонтни дейности:
▫ февруари – поставяне на поликарбонатни плоскости на оберлихта в Чи-

талня № 4, гарантиращи безопасност и пропускане на дневна светлина; ремонт на 2 
бр. работни помещения – боядисване, освежаване; изграждане на преградна стена;

▫ март – смяна на дограма в „Реставрационен център“ и Читалня № 4; ре-
монт на покрив и изграждане на оберлихт на покривната конструкция над Заемното 
гише (след инцидента от 3 февруари 2017 г.);

▫ май – кристализиране на основите против пълзяща влага в част от книго-
хранилището на партерен етаж; запечатване на участъци от подпокривното простран-
ство под хранилището;

▫ юни – частичен ремонт на работно помещение и поставяне на окачен таван 
и енергоспестяващо осветление;

▫ август – авариен ремонт на климатичната инсталация, обслужваща кни-
гохранилищата;

▫ ноември – частичен ремонт на ламарините по шапките и цинковата об-
шивка на покрива; запушване на компрометирани участъци;

▫ декември – авариен ремонт на централното табло и масления трансфор-
матор; подменени са филтрите на климатичната камера; авариен ремонт на парната 
инсталация – топлопровод на приземен етаж; авариен ремонт на част от водопровод-
ната мрежа на 6-и етаж.
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► Електрически инсталации
Текущо са подменяни луминисцентни пури, електрически крушки, стартери, 

електрически контакти, разклонители, електрически ключове, електрически про-
водник.

Ежедневно са наблюдавани наличните електроуреди и е възстановявано нару-
шено електроподаване. 

В края на 2017 г. след възникнала авария в електрозахранването е извършен 
спешен авариен ремонт на централното табло и масления трансформатор. Предотвра-
тена е вероятността за сериозни аварийни събития – запалване, късо съединение, по-
жар и т.н.

Пожароизвестителната и охранителната инсталация се поддържат абонамент-
но по договор. През септември стартира първият етап от изграждането на нова модер-
на пожароизвестителна инсталация. Работата по него приключи в края на годината.  
През втория етап предстои изграждането на нова пожароизвестителна инсталация, 
включваща шести, седми и осми етаж на книгохранилищата. 

► Отопление и вентилация 
Климатичните инсталации и подаването на топлоенергия се поддържат абона-

ментно. 
През август е извършен авариен ремонт на климатичната инсталация, обслуж-

ваща книгохранилищата, а през декември са подменени филтрите на климатичната 
камера.

През декември е извършен и авариен ремонт на парната инсталация – топлоп-
ровод на приземен етаж. 

През 2017 г. са закупени и поставени в най-проблемните зони 9 бр. климатици.

► Водоснабдяване и канализация
Канализационните тръби и тръбите за парното отопление в НБКМ са стари 

и много често аварират. През годината текущо са извършвани: подмяна на глави на 
батерии, ръкохватки за чешми, подмяна и ремонт на казанчета, отпушване на канали 
и тоалетни. 

През декември е извършен авариен ремонт на част от водопроводната мрежа 
на 6-и етаж.

► Снабдяване и автотранспорт
Текщо са изпълнявани дейности по получаване, разпределяне и снабдяване на 

отделните структурни звена в Библиотеката с материални активи – бюра, шкафове, 
столове и компютри, както и с канцеларски и други материали, необходими за осъ-
ществяване на ежедневните дейности на всички направления и отдели.

Своевременно са правени доставки за организаране на вътрешни и външни 
мероприятия, на които Библиотеката е домакин или партньор.

Предприети са организационни дейности за създаване на ред за поддържане 
на добро складово стопанство и отчетност при ползване на материалите и складовите 
наличности.

Транспортните нужди на НБКМ (командировки на служители, закупуване на 
материали и консумативи, пренос на продукция и имущество) са осигурени от собст-
вен транспорт – микробус. Лекият автомобил „Мерцедес“ след поредица от аварии и 
последвали ремонти е спрян от движение поради нерентабилност. 

► Хигиена 
Поддържането на хигиената в сградата на Библиотеката през 2017 г. се из-

вършва от хигиенисти на щат. В тоалетните са осигурени санитарни материали – 13 
диспенсера за сапун, 16 държача за тоалетна хартия и 13 за кърпи за ръце. 
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► Охрана
Денонощната охрана и пропусквателния режим в сградата на НБКМ, както и 

охраната на сградите на хранилището в с. Герман се осигуряват от външна охрани-
телна фирма.

Финансово управление

От 2016 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ прилага сис-
темата на делегиран бюджет (Закон за закрила и развитие на културата, публикуван в 
„Държавен вестник“, бр. 96 от 2015 г., в сила от 1 януари 2016 г.)

Основни присъщи дейности на Библиотеката е да събира, обработва, организи-
ра, съхранява и предоставя за ползване на български и чужди граждани на печатни и 
други произведения, издадени на територията на страната.      

Финансирането на културния институт се осъществява чрез бюджет по две на-
правления:

 ▫ от собствени приходи;
 ▫ от субсидия. 

Със Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за 2017 г. е утвърден бюджет на На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за изпълнение на основните й 
функции, както следва:

  ▫ по разходната част в размер на 3 175 897 лв.;
  ▫ по приходната част в размер на 202 000 лв. 

Бюджетът е определен на база 206 щатни бройки.  
Регулярно през годината са инициирани писмени мотивирани искания за въз-

никнали законови обстоятелства за корекции по бюджета на НБКМ, които го превръ-
щат по структура в Уточнен план – годишен. В резултат на извършените корекции 
към 31 декември 2017 г. уточненият план на приходите се променя на 262 207 лв., а на 
разходите – 3 476 793 лв. 

Отчетността в НБКМ се осъществява на касова и на начислена основа съглас-
но Закона за публичните финанси, който е в сила от 1 януари 2014 г.  (oбн. ДВ, бр.15 
от 15 февруари 2013 г.). Прилага се системата на двустранно счетоводство по смет-
ки и параграфи чрез специализиран счетоводен програмен продукт, като целта на 
внедрената и изградена цялостна софтуерна система е да обхваща входа и изхода на 
бюджетните, икономическите и стопанските процеси и взаимоотношения, тъй като 
техният контрол е водеща функция и приоритет за ръководството и финансово-сче-
товодния екип на НБКМ. 

► Приходи – анализ на изпълнението на приходите
Постъпилите приходи на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

към 31 декември 2017 г. са в размер на 262 207 лв., което представлява 100,00 % из-
пълнение спрямо утвърдения за 2017 г. годишен размер на приходите от 262 207 лв. и 
29,80% преизпълнение на приходите над плана по ЗДБ (202 000 лв.). Съпоставени с 
отчетените постъпления за същия период на 2016 г. (252 197 лв.), приходите бележат 
увеличение от 3,97%, или са постъпили с 10 010 лв. повече.  

Разпределение на приходите по параграфите от Единната бюджетна класифи-
кация (ЕБК) е, както следва:

§§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ – 
общо в размер на 107 184 лв. Това са приходи, реализирани с част от основната дей-
ност на културния институт:
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▫ от продажба на библиотечни карти и услуги на НБКМ – 78 530 лв.;
▫ от абонамент – 4266 лв.;
▫ от специализирани издания на НБКМ – 24 388 лв.

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ – 123 169 лв. Заемат най-голям 
относителен дял в общия размер на реализираните приходи – 49,13%.  Реализират се 
на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем на българ-
ски фирми и физически лица. 

§§ 25-01 „Такси за административни и други услуги и дейности“ – 31 854 лв., 
което представлява 12,15% от общия размер на реализираните приходи. Тези такси са 
събрани на основание утвърден от директора на Библиотеката ценоразпис във връзка с 
ПМС № 290 от 20 октомври 2011 г. и с ПМС № 268 от 2 октомври 2015 г. за допълнение 
на Тарифа за таксите. Ценоразписът се актуализира текущо и в него са утвърдени цени 
на отделните услуги, извършвани от Националната библиотека – за присъждане на изда-
телски идентификатор (код); за библиотечно обслужване; за обслужване с ръкописни, ар-
хивни и специални колекции; сканиране, заснемане с камера, принтиране, подвързване; 
консервация и реставрация; полиграфически и книговезки услуги; други услуги. 

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ (от предадени вторични суровини и от 
продажба на тръжна документация) – 818 лв., което представлява едва 0,31% от об-
щия размер на реализираните приходи.

 §§ 37-01 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – внесен дължим 
ДДС в размер на 27 211 лв., отразен със знак минус в отчета за касово изпълнение към 
31 декември 2017 г.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бю-
джетните предприятия (-)“ – отчетен е 3% данък върху приходите от стопанска 
дейност в размер на (- 2996 лв.). 

§§ 45-01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от 
страната“ – получени дарения в размер на 24 102 лв., които в процентно изражение 
са 9,19 % от общите приходи. В голямата си част това са дарения за допълване на 
книжния фонд и запазването на книжовно-документалното наследство.

► Разходи – анализ на изпълнението на разходите
Общият размер на разходите по отчета за касовото изпълнение В-3 на Нацио-

налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ към 31 декември 2017 г. е 3 346 366 
лв., което представлява 96,25% от уточнения годишен план.

От структурна гледна точка разпределението на разходите е следното:
§ 01-00 – Заплати
Изразходваните средства по отчет към 31 декември 2017 г. са 1 737 396 лв., кое-

то представлява 100% изпълнение спрямо уточнения годишен план от 1 737 396 лв. за 
206 щатни бройки, или 51,92% от общия размер на разходите. 

§ 02-00 – Други възнаграждения
Изразходваните средства по отчет към 31 декември 2017 г. са 179 370 лв., кое-

то е 95,24% изпълнение спрямо уточнения годишен план. Тук са отчетени разходите 
за плащания на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения, на персонала 
по извънтрудови правоотношения, изплатените суми за СБКО и други с характер на 
възнаграждение, обезщетения за персонала с характер на възнаграждение и други 
плащания и възнаграждения (болнични от работодател).    

§ 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Изразходваните средства по отчет към 31 декември 2017 г. са  350 055 лв., или 

90,07% от уточнения годишен план от 388 636 лева. Отчетените разходи са свързани 
с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, определени със ЗБДОО за 2017 г. и 
КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО, като е спазено съотношението 
работодател/работник от 60:40.
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§ 10 Издръжка
Разходите за издръжка са в размер на 780 492 лв., което представлява 90,81% 

от годишен размер от 859 501 лв. по уточнен план и 32,03% от общия размер на раз-
ходите. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външни услуги 
(обичайни разходи за дейността като телекомуникационни и пощенски услуги, або-
намент и поддръжка на софтуер и хардуер, интернет, охрана, разходи за абонаменти 
и др. в размер на 366 138 лв., или 46,91% от общите разходи за издръжка); разходите 
за вода, горива и енергия (194 052 лв., които представляват 24,86% от общия размер 
на разходите за издръжка) и разходи за материали (канцеларски, хигиенни материали, 
консумативи за офис техниката и др. в размер на 115 507 лв.). Освен тях в разходите 
за издръжка се отчитат и разходите за командировки (в страната – 8231 лв., в чужби-
на –10 298 лв.), разходите за придобиване на активи с художествена и историческа 
стойност и книги за обмен (4776 лв.), разходите за текущ ремонт на сградния фонд, 
на компютри и офис техника, разходите за застраховки и др.

Платените държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 
санкции за 2017 г. са в размер на 252 лв., а платените общински данъци, такси, нака-
зателни лихви и административни санкции – 30 472 лв.

§ 46-00 „Разходи за членски внос“  
Изразходваните средства по отчет към 31 декември 2017 г. са в размер на 

7693 лв. – членски внос към международни организации: IFLA, CENL, ISBN, ISSN, 
ISMN, EBSKO, GALE – CENGAGE Learning, Европейската библиотека – The European 
Library.

► Капиталови разходи за материално-техническа база и ремонти
През 2017 г. са изразходвани средства на обща стойност 280 500 лв., както 

следва: авариен ремонт на покривна констукция – 24 405 лв.; подмяна на дограма – 
5180 лв., изграждане на първи етап от пожароизвестителна инсталация – 153 303 лв., 
изграждане на асансьор по проект с наименование „Осигуряване на достъпна архитек-
турна среда за хора с увреждания чрез монтаж на специализиран за хора с уврежда-
ния пътнически асансьор“ – 44 400 лв., ремонт на топлопровод – 2397 лв.; частичен 
ремонт на електрическа инсталация – 2792 лв., ремонт на климатична инсталация – 
2090 лв., други текущи ремонти – 12 000 лв.

По §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ е отчетена сума от 6512 лв.  
във връзка с участие в проект „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ чрез Агенция за хората с ув-
реждане към Министерството на социалната политика, изразходва на за закупуване 
на компютърна техника, а по §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 
сумата от 10 786 лв. е за платени за периода вноски за товарен минибус, закупен на 
изплащане. 

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ – сумата 4674 лв., платена 
във връзка с участие в проект „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ чрез Агенция за хората с ув-
реждане към Министерството на социалната политика, изразходвана за подобряване 
на работни места.

За нематериални дълготрайни активи към 31 декември 2017 г. са отчетени общо 
разходи в размер на 11 961 лв. за закупуване на програмни продукти и лиценз за пуб-
ликуване на печатно издание. 

За 2017 г. НБКМ няма неразплатени задължения към доставчици и контрагенти.    

► Трансфери – анализ на трансферите
Общата субсидия по Уточнен план е 3 138 704 лв., а по отчет – 3 074 942 лв. 

По § 69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци“ се прилага сис-
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темата на безналично централизирано разплащане, като изразходваните трансферни 
средства по касов отчет към 31декември 2017 г. са общо в размер на 745 368 лв., или 
както следва:

§§ 69-01 „Трансфери за поети ДОД на физически лица“ – 147 751 лв.;
§§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“ – 377 961 лв.;
§§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО“ – 152 440 лв.;
§§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“ – 67 216 лв.
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Приложение № 1

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2016 И 2017 Г.

№
по 
ред

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Единица
мярка

ОТЧЕТ 
за 2016 г.

ОТЧЕТ 
за 2017 г.

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 8 040 804 8 120 728

2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 64 871      79 982

3. Отчислени библиотечни документи брой заглавия 332            58

4. Текущо получавани продължаващи 
издания брой заглавия 1420         1639

5.
Постъпили в Библиотеката и 
разпределени депозитни екземпляри за 
библиотеките в страната

рег. ед. 246 552 251 890

6. База данни, онлайн: 

– COBISS.BG (библиографски и 
нормативни записи)

брой записи – 
нови 30 319 33 265

брой записи – 
редактирани 74 553 73 638

– Дигитална библиотека брой 
документи 796           245

– Национален регистър на издаваните 
   книги брой записи 10 881 11 400

7. Статистика на националната издателска 
продукция:
– на монографични издания рег. ед. 9308 8613

– на продължаващи издания брой заглавия 1150 1117

8. Регистрирани читатели брой 12 217          9295
9. Регистрирани читатели – посещения брой 83 273       51 717
10. Заети библиотечни материали рег. ед. 277 484     351 402
11. Откази на читатели брой 403 505

12. Библиографско и информационно 
обслужване (писмени справки) брой 862 1011

13.
Реставриране, консервиране и саниране 
на библиотечни и други видове 
документи:
– реставрирани книжни тела брой 1989 1159

– реставрирани подвързии брой 155 179

14. Изложби и друга културна дейност брой 130 152

15. Научна дейност:
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– дисертационни трудове брой заглавия 1
– публикации брой заглавия 47 85

16. Международна дейност:
– международни договори брой 5 7
– участие в международни форуми брой 3 2
– участие в международни 
   организации брой 7 4

– участие в международни бази данни:
   – – ISSN Virtua брой записи 229 223

   – – Index Translationum брой записи 1943 2516

17. Издания на Библиотеката (печатни и 
електронни):
– монографични издания брой 7 5
– продължаващи издания брой 35 7

18. Щатен състав брой 206 206

19. Приходи на Библиотеката:
– от бюджета лева 3 059 287 3 476 793

– от собствени приходи лева 128 899 139 038

– спонсори и дарители лева 31 921 24 104

– проекти и др. лева 2700 76 235

20. Разходи на Библиотеката:
– капиталови разходи за материална база 
и ремонти лева 127 355 280 500

– за работни заплати и възнаграждения лева 1 967 798 2 266 821

– други лева 1 127 654 799 045



60

Приложение № 2

Публикации на служители от Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ през 2017 г.1

Монографични издания и самостоятелни документи 

Вихрова, Ангелия. Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър 
Дънов. Кн. 2, Музикалният архив на д-р Филип Стоицев (1907–1992) и показалец 
на заглавията в книга 1 и приложенията / авт., състав. Ангелия Вихрова, Ефросина 
Ангелова-Пенкова. – Библиофилско изд. – София : Житен клас, 2017. – 100 с. ISBN 
978-954-9915-28-0

Също и на адрес: 
https://drive.google.com/file/d/0B8bpDGgahwfETlF0dVBfLXRON00/view  (15.01.2018).

Вихрова, Ангелия. Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър 
Дънов. Кн. 4, Музикалният архив на д-р Филип Стоицев (1907–1992), коментари и 
показалец на заглавията в книга 3 и приложенията / авт., състав. Ангелия Вихрова, 
Ефросина Ангелова-Пенкова. – Библиофилско изд. – София : Житен клас, 2017. – 
156 с. ISBN 978-954-9915-30-3

Също и на адрес: 
https://drive.google.com/file/d/0B8bpDGgahwfEbklxa2xFdG1teG8/view (15.01.2018).

Владимирова, Мариана. Влияние на културната идентичност като фактор на 
националната сигурност : дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ по професионално направление 3.5 – Обществени комуникации и информа-
ционни науки. – София : [М. Владимирова], 2017. – 164 с. + 1 автореферат (54 с.).

Защитена пред Науч. жури през 2017 г.

Куманова, Александра. Умберто Еко в България : биобиблиография / състав. 
Александра Куманова, Мариета Найдова ; ред. Диана Ралева, Силвия Филипова. – 
София : Авангард прима, 2017. – 46 с. ISBN 978-619-160-825-6

Също и на адрес: 
http://www.academia.edu/35361392/Умберто_Еко_в_България (11.01.2018)

Сравнителна таблица на квалификационните индекси между ТДК 1985/2005 
и УДК 2017 [Електронен ресурс] / Иглика Димитрова... [и др.]. 2017.

Начин на достъп (URL): http://www.nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2017/09/
ТДК-УДК2017.pdf. – Други авт: Евдокия Кутева, Боряна Табакова, Емилия Григорова. – 
Oписан на 11.01.2018.

Стоилов, Красимир. Пространственият календар на Средните Родопи / Краси-
мир Ст. Стоилов ; [науч. ред. Милена Колева-Звънчарова]. – Ст. Загора : Сдружение с 
нестоп. цел Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2017. – 18 с. ISBN 978-619-908-931-6 

Стоилова, Анка. Арабските ръкописи : методика на първичната обработка на 
фрагментите. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. – 512 с. ISBN 
978-954-523-157-5 

1 Имената на сътрудници на Библиотеката, които са участвали в публикациите като съавтори или с вто-
рична авторска отговорност, са отбелязани в библиографските описания с получерен курсив. 
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Универсална десетична класификация : СC Publication No. 099, UDC 
Consortium – Licence No. PL2016/01 / [състав., доп., прев. Александра Николаева Ди-
пчикова, Антоанета Иванова Тотоманова]. – Съкр. изд. – София : Нац. библ. „Св. 
св. Кирил и Методий“, 2017. – 446 с. ISBN 978-954-523-156-8 

Студии и статии в продължаващи издания и сборници

Александрова, Красимира. Библиографска и библиофилска рядкост : към въп-
роса за любовта на библиографа към науката и красотата : [рецензия]. – В: Нишката 
на Ариадна (Gloria bibliospherae) : когнитология на енциклопедичността на библио-
течната и информационната дейност / [състав., предг., библиогр. Александра Кума-
нова, Николай Василев] ; [науч. ред. Стоян Денчев]. – София : За буквите – О писме-
нехь, 2017. – (Факлоносци ; 19). – ISBN 978-619-185-285-7. – С. 159–161. 

Рец. за: Gloria bibliospherae : нишката на Ариадна : изследвания в чест на акад. проф. Алек-
сандра Куманова. София: За буквите – О писменехь, 2016. ISBN 978-619-185-211-6

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиография на трудовете на проф. Алексан-
дър Георгиев Димчев, 1952– : [65-годишнината на проф. д-р Александър Димчев]. – 
В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 3 (2017), с. 22–58.

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Летопис на законодателството за задължител-
ния депозит и на Текущата национална библиография 1870–2017 г. : [кръгла маса по 
случай 120 години Закон за задължителното депозиране в България – 7.12.2017 г., 
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“] / Ефросина Ангелова-Пенкова, 
Пламен Иванов. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 5–29.

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Юбилеен преглед на творчеството на Алексан-
дър Димчев с библиографски „жалони“ : [65-годишнината на проф. д-р Александър 
Димчев]. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 3 (2017), с. 19–21

Андонова, Паулина. Аскери чифликът – вакъфът – държавата. Чифликът на 
мютевелията на вакъфа на Софу Мехмед паша от началото на XVIII век – генезис, 
развитие, злоупотреби, печалба. – В: Из живота на Европейските провинции в Осман-
ската империя през XV–XIX век : сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена 
Грозданова / състав. и ред. Стефка Първева и Олга Тодорова. – София : ИК Гутенберг, 
2016. – ISBN 978-619-176-088-6. – С. 241–284.

Андровски, Иво. Архив на българската книжнина – създаване, история, със-
тояние, перспективи : [кръгла маса по случай 120 години Закон за задължителното 
депозиране в България – 7.12.2017 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“]. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 76–81.

Богданова, Ивайла. Развитието на Реставрационния център на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през годините : [доклад на Международен 
семинар „Културното наследство като основа за международен диалог. Стратегии за 
опазване в Русия и в България“, София–Пловдив, 13–16 юни 2017]. – В: Библиотека. 
– ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 4 (2017), с. 5–14. 

Божилова, Камелия. Българският исторически архив към Националната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и неговите лични фондове (документи за дей-
ността на д-р Христо Стамболски). – В: Университетски четения по архивистика. 
Т. 5, Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институ-
ции – quo vadis? : 10 научна конференция, проведена на 18–19 април 2016 г. / състав. 
и предг. Адриана Нейкова. – В. Търново: Фабер, 2017. – С. 131–138.
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Божилова, Камелия. Река Нишава в пътеписите на френските пътешественици 
– В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 2 (2017), с. 91–95.

Борисова, Марчела. Ролята на библиотеките във Великобритания при форми-
рането на читателска култура на деца и ученици. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. 
– Год. 24, бр. 2 (2017), с. 43–54.

Владинова, Наталия. Специфика на опазване на колекциите на Национална 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 
24, бр. 4 (2017), с. 66–72.

Вълчев, Христо. Предпоставки и проблеми на контрола по изпълнението на 
законодателството за задължителния депозит на печатни и други произведения в Бъл-
гария : [кръгла маса по случай 120 години Закон за задължителното депозиране в 
България – 7.12.2017 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“]. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 44–56.

Георгиев, Любомир. Ген. Никола Подгоров, доц. Емануил Попдимитров и 
художникът Георги Велчев през Първата световна война (в светлината на спомени, 
съхранявани в Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“) – В: Първата световна война на Балканите и встъпването на Бъл-
гария в нея (1914–1915) : сборник доклади от международната научна конференция 
13–16 октомври 2015 г. / състав. Александър Георгиев Гребенаров. – София : ВА „Г. 
Ст. Раковски“, 2017. – ISBN 978-954-2903-28-4. – С. 348–361.

Георгиев, Любомир. Завръщане в Атон [Електронен ресурс] : пътепис. – В: 
Филологически форум [Електронен ресурс]. – ISSN 2534-9473. – Год. 3, бр. 1 (2017), 
с. 150–162.

Начин на достъп (URL): https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-5/. – Описан 
на 08.02.2018.

Георгиев, Любомир. „Успоредни животописи“ през Първата световна – спо-
мени за войната на майор Лука Малеев и на Петко Смилов. – В: Първата световна 
война и България през 1916 г. : международна научна конференция, 4–7 октомври 
2016 г. – София : ВА „Г. Ст. Раковски“, 2017. – ISBN 978-954-9348-82-8. – С. 177–185. 

Граматикова, Невена. Ролята на поетично-музикалната традиция с религиоз-
но-мистичен характер за съхраняването и изявата на алевийско-бекташийската култу-
ра в Лудогорие то. – В: Из живота на Европейските провинции в Османската империя 
през XV–XIX век : сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова / 
състав. и ред. Стефка Първева и Олга Тодорова. – София : ИК Гутенберг, 2016. – ISBN 
978-619-176-088-6. – С. 531–591.

Иванов, Руслан. Очевидец от Къкринското ханче : залп изгърмя и Левски увис-
на на плета [Електронен ресурс]. – В: 24 часа [Електронен ресурс]. 2017.

Начин на достъп (URL): https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6064233. – Описан на 
12.01.2018.

Иванов, Руслан. Тефтерчето на Левски от А до Я издавано пет пъти от 1929 г. 
до днес [Електронен ресурс]. – В: 24 часа [Електронен ресурс]. 2017.

Начин на достъп (URL): https://www.24chasa.bg/novini/article/6050303. – Описан на 
12.01.2018.

Иванов, Руслан. Ще прелистваме виртуално тефтерчето на Апостола от юли 
[Електронен ресурс]. – В: 24 часа [Електронен ресурс]. 2017.



63

Начин на достъп (URL): https://www.24chasa.bg/novini/article/6026685. – Описан на 
12.01.2018.

Кирилова, Катя. Издатели и книги, регистрирани в Националната агенция 
за ISBN (1991–2016). – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 2 (2017), 
с. 26–33.

Ковачев, Румен. Един месец на оживена търговия. За държавната регламен-
тация в градското стопанство на българските земи през ХІХ век / Румен Ковачев, 
Румяна Радкова. – В: Исторически преглед. – ISSN 0323-9748. – Год. 73, бр. 1/2 
(2017), с. 91–106.

Ковачев, Румен. Непозната османска архивна колекция (из богатствата на Ис-
торическия музей в Карлово) / Румен Ковачев, Петя Цолева. – В: Етнокултури и из-
куства : сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков 
/ състав. Владимир Димитров. – София : НБУ, 2017. – ISBN 978-954-535-987-3. – С. 
194–207.

Колева-Звънчарова, Милена. Пътници и пътни разрешителни в Османската 
империя: мюрур тезкирета от 19. век. – В: Известия на държавните архиви. – ISSN 
0323-9780. – Т. 109, 2015 (2017), с. 3–15.

Кутева, Евдокия. Предметният каталог – кратко напомняне за неговото съ-
ществуване и функциониране. – В: Библиотеките – национална идентичност и мно-
гообразие : доклади от ХХVII национална конференция на ББИА, София, 8–9 юни 
2017 г. – София : ББИА, 2017. – ISBN 978-954-9837-31-5. – С. 98–104.

Международен семинар „Културното наследство като основа за междуна-
роден диалог. Стратегии за опазване в Русия и в България“ : София–Пловдив, 
13–16 юни 2017 / състав. Марчела Борисова. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – 
Год. 24, бр. 4 (2017), с. 5–87. 

Минчева, Бояна. Неизвестни екземпляри от глаголически издания на сла-
вянския буквар – табла за дицу/Abecedarium, Тюбинген (Урах), 1561 г. и Breviarivm 
romanvm, Romae, 1688 г. във фондовете на  Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“. – В: Slovo (Загреб). – ISSN 0583-6255. – Св. 66, 2016 (2017), с. 209–225.

Младенова, Олга. От датировка на новобългарските дамаскини от ІV група 
към хронология на книжовното средище тогизи / Олга Младенова, Нона Петкова, 
Елена Узунова. – В: Vis et sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova : нови из-
вори, интерпретации и подходи в медиевистиката / [състав, ред. Аделина Ангушева 
... и др.]. – София : Изд. център „Боян Пенев“, 2016. – ISBN 978-619-7372-00-7. – С. 
440–455.

Мошев, Александър. „Безписмени“ ли са траките? – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 24, бр. 5 (2017), с. 102–111.

Мошев, Александър. Българите не идват с Аспарух, това е само завръщане. – 
В: Trend. – ISSN 2367-640X. – Т. 6 (2017), с. 92–98.

Мошев, Александър. В търсене на Biblia Bessica – съвременни аспекти на един 
стар проблем. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 3 (2017), с. 261–266.

Мошев, Александър. Знакът на българите. – В: Списание 8. – ISSN 1313-650X. 
– Год. 9, бр. 1 (2017), с. 48–55.



64

Мошев, Александър. Находките от Кастел Трозино – следи от българи-христи-
яни в Централна Италия през VI–VII в.? : предварителни бележки. – В: Богатството 
на българското християнство : Български исторически четения 2016, 21 май 2016, Со-
фия : сборник / [състав. Анатолий Радев и Дария Василева]. – София : Булга Медиа, 
2017. – ISBN  978-954-9670-30-1. – С. 9–13.

Петкова, Нона. Отвъд границите – някои бележки за продукцията на чипров-
ския златарски център от средата на ХVII век. – В: Проблеми на изкуството. – ISSN 
0032-9371. – Год. 50, бр. 3 (2017). – с. 29–37.

Петкова, Нона. Софийското златарство от ХVІ–ХVІІІ век – факти и хипотези.  
– В: Етнокултури и изкуства : сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на 
проф. Любомир Миков / състав. Владимир Димитров. – София : НБУ, 2017. – ISBN 
978-954-535-987-3. – С. 298–312.

Стефанова, Радослава. Националният регистър на издаваните книги в помощ 
на изпълнението на законодателството за задължителното депозиране на документи 
в България : [кръгла маса по случай 120 години Закон за задължителното депозиране 
в България – 7.12.2017 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“]. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 104–112.

Стоилова, Анка. Приносът на Иван Димитров Кимрянов за развитието на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ : [кръгла маса по случай 120 
години Закон за задължителното депозиране в България – 7.12.2017 г., Национална 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“]. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 
24, бр. 6 (2017), с. 82–100.

Стоилова, Анка. Ръкописи и печатни издания на арабски и османотурски език. 
– В: Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Национал-
ния исторически музей. Т. 2, Чуждоезични ръкописи, документи, старопечатни кни-
ги, редки и ценни издания. – София : Уникарт, 2017. – ISBN 978-954-2953-78-4. – С. 
121–147, 149–169, 172–189.

Стоилова, Анка. Светът преди Адам (според два арабски ръкописа). – В: Ет-
нокултури и изкуства : сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. 
Любомир Миков / състав. Владимир Димитров. – София : НБУ, 2017. – ISBN 978-954-
535-987-3. – С. 122–148.

Стоилова, Анка. Среща с миналото и настоящето на отдел Ориенталски сбир-
ки в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ / Анка Стоилова, Севдийе 
Али. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 2 (2017), с. 16–25.

Стоилова, Анка. Участието на читателя в развитието на арабския ръкопис. – 
В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 5 (2017), с. 46–64.

Тафрова, Милена. За една пътуваща изложба. „Посветен на Отечеството. 180 
години от рождението на Васил Левски“ / Милена Тафрова, Руслан Иванов. – В: Биб-
лиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 2 (2017), с. 55–69.

Тафрова, Милена. Васил Левски в огледалото на неговото документално на-
следство. – В: За буквите. – ISSN 1312-3785.– Год. 39, бр. 49 (март 2017), с. 14–15. 

Тодоров, Веселин. „Държавата да започне да финансира стандарта за библи-
отечно обслужване, като осигурява по 8–9 милиона лева годишно за обновяване на 



65

библиотечните фондове“ : интервю с Веселин Тодоров, управител на издателство 
„Сиела Норма“ АД / [взел интервюто] Антоанета Тотоманова. – В: Библиотека. – 
ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 101–103.

Тотоманова, Антоанета. За новото стандартно издание на УДК на български 
език / Антоанета Тотоманова, Александра Дипчикова. – В: Библиотека. – ISSN 0861-
847X Год. 24, бр. 3 (2017), с. 180–197.

Тотоманова, Антоанета. 120 години Българска национална библиография : 
[кръгла маса по случай 120 години Закон за задължителното депозиране в България 
– 7.12.2017 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”]. – В: Библиотека. 
– ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 57–75.

Трудове на Студентското научно общество при Университета по библи-
отекознание и информационни технологии. – ISSN 1314-2526. – Т. 12 (2017), XI 
Студентска научна конференция / науч. ред. Красимира Александрова ... [и др.].

Узунова, Елена. Тайнопис [Електронен ресурс]. – В: Scripta Bulgarica: диги-
тална библиотека за старобългарска книжнина [Електронен ресурс]. 2017.

Начин на достъп (URL): http://www.scripta-bulgarica.eu/bg/terms/taynopis. – Описан на 
08.02.2019.

Юбилея на проф. д-р Александър Димчев / състав. Антоанета Тотомано-
ва. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 3 (2017), с. 3–124. 

Янакиева-Иванова, Цецка. 120 години депозитно законодателство 1897–2017 г. 
: [кръгла маса по случай 120 години Закон за задължителното депозиране в България 
– 7.12.2017 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“]. – В: Библиотека. 
– ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 6 (2017), с. 30–43.

Bozilova, Kamelija. Cultural and Historical Heritage of Municipality Godech 
– History and Documents about Monastery of Razboishte. – В: Fulbright International 
Summer Institute 2014 : Interdisciplinary Doctoral Papers. – Sofia, 2017, с. 125–133.

Gramatikova, Nevena. XIV. Yüzyıl Sonundan XV. Yüzyılın Başına Kadar 
Gerçekleşen Olayların Biyografik ve Tarihsel Kaynağı Olarak Simavnalı Şeyh Bedreddin’in 
Hafız Halil Tarafından Yazılan Menakıbname’si. – В: Uluslararası Börklüce Mustafa 
Sempozyumu : 02–05 Haziran 2016, Bildiriler. – İzmir : İzmir Akdeniz Akademisi, 2017. 
– ISBN 975-18-0226-2. – С. 141–186.

Tabula Gratulatorum : систематизиран хронологично-азбучен библиографски 
списък на публикациите на членовете на Студентското научно общество на универ-
ситета, осъществени под научното ръководство или рецензирането на проф. д.п.н. 
Александра Куманова и под научната редакция на ас. д-р Николай Василев / [със-
тав. Александра Куманова... и др.]. – В: Трудове на Студентското научно общество 
при Университета по библиотекознание и информационни технологии. – ISSN 1314-
2526. – Т. 12 (2017), с. 7–134.

Други състав.: Николай Василев, Красимира Александрова, М. Матова.

Доклади на национални и международни форуми (непубликувани)

Александрова, Красимира. Исторически преглед на Закона за задължителното 
депозиране от неговото възникване до приемането му в България : презентация. – В: 



66

Кръгла маса 120 години Закон за задължителното депозиране в България : София, 7–8 
декември 2017 г. 

Богданова, Ивайла. Съвременни тенденции в работата на Реставрациония цен-
тър на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ : [доклад]. – В: Мето-
дическа среща на специалисти по реставрация : организирана от Държавна агенция 
„Архиви“ на 28–29 септември 2017 г.

Божилова, Камелия.  Аудиокасетите като специфичен носител на информа-
ция и съхранението им в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ : 
[доклад с презентация]. – В: ХІ научна конференция по архивистика : София, 18–19 
април 2017 г.

Борисова, Марчела. Использование потенциала библиотек в процессе разви-
тия болгарских детей, лишенных родительского попечения: итоги исследования : [до-
клад]. – В: VIII международные музейные чтения: Коммуникативные возможности 
современных музеев, библиотека и архивов (к 45-летию Орловский Государственный 
институт культуры) : Орел, Русия, 16–17 май 2017 г. 

Вълчев, Христо. Факти от историята на законодателството за задължителното 
депозиране на българската книжнина (1881–2000 г.). – В: Кръгла маса 120 години За-
кон за задължителното депозиране в България : София, 7–8 декември 2017 г. 

Граматикова, Невена. Алевийско-бекташийската култова мрежа и духовни 
патрони в балканските територии (с акцент върху българските земи) според пътеписа 
на Евлия Челеби : [доклад]. – В: Научна конференция с международно участие „По 
пътя на Евлия Челеби“ : катедра „Турски език и литература“, Факултет по хуманитар-
ни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ : Шумен, 
3–4 ноември 2017 г. 

Граматикова, Невена. Тюркологията днес – предизвикателства и перспективи 
: [доклад]. – В: Юбилейна научна конференция по повод 65-годишнината на специал-
ност Тюркология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ : София, 10–11 
ноември 2017 г.

Иванов, Руслан. Книжни публикации и първото дигитално издание на теф-
терчето на Левски : [доклад]. – В: Национална научна конференция „Васил Левски 
и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“ : 
посветена на 180 години от рождението на Апостола на българската свобода Васил 
Левски : Карлово, 22–23 юни 2017 г.

Минчева, Бояна. Нови щрихи към портрета на епископ Филип Станиславов и 
неговия „Абагар“ : [доклад]. – В: Научна конференция, посветена на епископ Филип 
Станиславов и „Абагар“ : с. Ореш, Свищовско, 5 август 2017 г.

Минчева, Бояна. Фрагменти от старопечатни книги, открити в подвързията на 
„Рилската преправка“ на История славянобългарска от 1825 г. : [доклад с презента-
ция]. – В: Международна научна конференция-семинар „Рилският манастир – исто-
рия, памет, духовност“ : София, 28 септемри–31 октомври 2017 г.

Стоилова, Анка. Дилемата за прочита Мухаммед или Мехмед в арабографични 
ръкописи и печати. – В: Международна научна конференция „Тюркологията днес – 
предизвикателства и перспективи“ : по повод 65 години специалност Тюркология в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ : София, 10–11 ноември 2017 г. 



67

Тотоманова, Антоанета. Обобщение и анализ на предложенията, свързани 
с промени в законодателството за задължителното депозиране : презентация. – В: 
Кръгла маса 120 години Закон за задължителното депозиране в България : София, 7–8 
декември 2017 г.

Узунова, Елена. Пазарджик и славянската ръкописна колекция на Национална-
та библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ : [доклад с презентация]. – В: Научен семи-
нар с чествания по повод 180-годишнината от построяването на катедралната църква 
„Св. Богородица“, гр. Пазарджик : Пазарджик, 16 октомври 2017 г.

Узунова, Елена. Рилските музикални ръкописи от ХІХ век във фонда на На-
ционалната библиотека : [доклад с презентация]. – В: Международна научна конфе-
ренция във връзка с 1090-годишнината от изграждането на Рилския манастир „Рил-
ският манастир – неугасващ духовен светилник: отблясък от Златния век“ : Рилска 
света обител, 29 септември–1 октомври 2017 г.

Узунова, Елена. Славянската ръкописна колекция на НБКМ и системата за 
споделена каталогизация COBISS – създаване на електронен каталог, трудности и 
полза : [доклад с презентация]. – В: Международна научна конференция „Зографска-
та библиотека и архив. Изследователски подходи при дигитализацията, описанието и 
изданието на изворите“ : СУ „Св. Климент Охридски“, 27–29 октомври 2017 г. 

Урилски, Михаил. Старопечатни книги в Националната библиотека, свързани 
с живота и почитта към свети Иван Рилски : [доклад с презентация]. – В: Между-
народна научна конференция-семинар „Рилският манастир – история, памет, духов-
ност“ : София, 28 септемри–31 октомври 2017 г.

Янакиева-Иванова, Цецка. Закон за задължителното депозиране на печатни 
и други произведения и прилагането му за периода 2012–2016 година : презентация / 
Цецка Янакиева, Ефросина Ангелова-Пенкова. – В: Кръгла маса 120 години Закон за 
задължителното депозиране в България : София, 7–8 декември 2017 г. 

Andonova, Paulina. Arzuhals as Sources of the Ottoman Land History : [доклад]. 
– В: 2nd International Archive Congress on Ottoman Lands : Istanbul, Turkey, 20–24th 
November, 2017.

Georgiev, Ljubomir. Challenges and opportunities in the preservation of manuscript 
and documentary heritage in the National Library in Sofia : [доклад и презентация]. – В: 
International conference “Special Collections in the Context of Cultural Heritage Protection 
and Cultural Development Fostering” : Белград, 2–3 октомври 2017 г.

Gramatikova, Nevena. Osmanlı Döneminde Bulgaristan Topraklarında Tasavvuf 
Görüşlerini İçeren Edebiyatın Dolaşımı ve Etkisi : [доклад]. – В: 3. Uluslararası Yunus 
Emre Günleri : Маниса (Турция), 19–21 октомври 2017 г. 

Ivanova, Dzeni. Goldsmith Tradition and Goldsmiths in Ottoman Sofia: Impressions 
Based on Sources from the 16th–18th Century : презентация / Dzheni Ivanova, Nona Petkova. 
– В: 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) : 
Sofia, 24–28 July 2017.

Stoilova, Anka.The work with manuscript fragments before their cataloguing / Anka 
Stoilova, Desislava Popova. – В: Conference “Persian Manuscripts in Balkans and Central 
Europe” : Sofia, 23–24 February, 2017.



68

Petkova, Nona. Accepting and Respecting the Traditions of Others – Examples of 
Coexistence : [доклад]. – В: Международна научна конференция „Персийски ръкопи-
си на Балканите и в Централна Европа“ : София, 23–24 февруари 2017 г.

Petkova, Nona. Following the Evidence – Some Notes on the Production of  
Chiprovtsi Goldsmith Center in the Middle of 17th Century : [доклад] : [International 
conference art readings 2017 old Art module – Byzantine & Post-Byzantine art: Crossing 
Borders : March 31st– April 2nd, Sofia]. – В: Изкуствоведски четения... – ISSN 1313-
2342. – 2017. 

Uzunova, Elena. Bible Manuscripts in Slavonic Archival Collections : Cultural 
Resource Management : [доклад с презентация]. – В: International Meeting, Society of 
Biblical Literature, European Association of Biblical Studies : Berlin, 7–11 август 2017.



69

Приложение № 3

ДАРИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 Г.

Държавни и обществени институции

Гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер“ – София
Издателско ателие „Аб“ – София
Издателство „Авлига“ – София
Издателство „Анико“ – София
Издателство „Атлантис КЛ“ – София
Издателство „Българска книжница“ – София
Издателство „Велес“– София
Издателство „Делакорт“ – София
Издателство „Ентусиаст“ – София
Издателство „Жанет 45“ – София
Издателство „За буквите – О писменехь“ – София
Издателство „Захарий Стоянов“ – София
Издателство „Изкуства“ – София
Издателство „Коралов и сие“ – София
Издателство „Парадигма“ – София
Издателство „Просвета“ – София
Издателство „Факел“ – София
Издателство „Хермес“ – Пловдив
Институт за български език към Българска акдемия на науките – София
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска 

акдемия на науките – София
Институт за изследване на изкуствата към Българска акдемия на науките – София
Институт „Отворено общество“ – София
Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 

София
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия – София

Международен център „Рьорих“, клон България – София
Международно дружество „Елиас Канети“ – София
Народно читалище „Постоянство – 1856“ – Лом
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в 

Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София
Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново
Славянско дружество в България – София
Фондация „Граждани на Новата епоха“ – София
Фондация „Звезден старт на таланти“ – София
Фондация „Славяни“ – София
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Частни лица

Абаджиев, Александър
Аврамов, Светозар
Аврамова, Цветанка
Алекова, Елена
Алтъпармаков, Андрей
Андровска, Людмила
Бангова, Пенка
Билярска, Людмила
Боев, Бойко
Бонов, Йонко
Велинова, Цвета
Вълчинов, Тянко
Галибов, Зафер
Ганчев, Петко
Георгиев, Лъчезар
Георгиев, Огнян
Георгиев, Петър
Генова, Александра
Девкова, Светла
Делев, Евгени
Денева, Иванка
Детев, Йордан
Джонев, Ангел
Енчев, Емил
Занова, Станка
Иванов, Иван
Йорданов, Юлий
Кочанков, Николай
Кулов, Георги
Куманова, Александра
Любенова, Надежда
Мизов, Максим
Минев, Миньо
Минчев, Стойко
Михайлов, Петър
Михова, Фани
Мошев, Александър
Николов, Румен
Обретенов, Александър
Павлова, Иванка
Павлова, Лалка
Павлова, Маргарита
Парзулова, Марияна
Пеев, Атанас
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Петков, Орфей
Питев, Христо
Радкова, Румяна
Тинчева, Мариана
Топалов, Ставри
Трайкова-Ашлади, Весела
Узунова, Веселина
Филчев, Лъчезар
Хинкова, Тана
Христов, Евгени
Цачевски, Венелин

ДАРИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 Г.

Обществени организации и институции

Асоциация за интеркултурен диалог и исторически изследвания „Интермари-
ум“ – Румъния, Констанца

Асоциация „Онс Ерфдеел“ – Белгия, Рекем
Аудио-визуален център и библиотека – Италия, Болцано
Библиотека към Сръбска академия на науката и изкуствата – Сърбия, Белград
Библиофилски кръг – Париж – Франция, Париж
Браилски музей „Карол I“ – Румъния, Браила 
Галерия „Сталке“ – Дания, Кирке Сааби
Държавен музей за съвременна история на Русия – Русия, Москва
Държавна агенция Архиви – България, София
Издателска къща „Арс Ламина“ – Македония, Скопие 
Издателство „Анико“ – България, София
Издателство „Клувер“ – Нидерландия
Издателство на Техническия университет – България, София
Институт за балкански изследвания към Сръбската академия на науките и из-

куствата – Сърбия, Белград
Институт за изследване на изкуствата към БАН – България, София
Институт по психология към Руската академия на науките – Русия, Москва
Лайбниц институт за селскостопанско развитие на страните от Централна и 

Източна Европа – Германия, Хале
Международен библиотечен тръст – Япония, Токио
Министерство на културата и социалната политика – Белгия, Брюксел
Музей „Тарас Шевченко“ – Канада, Торонто
Национален исторически музей – България, София
Окръжен съд – България, Шумен
Посолство на Беларус в Република България – България, София
Посолство на Ислямска Република Иран в Република България – България, София
Посолство на Полша в Република България – България, София
Посолство на Република Азербайджан в Република България – България, София
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Посолство на Република Турция в Република България – България, София
Посолство на Швейцария в Република България – България, София
Руска държавна библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“ – 

Русия, Москва
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – България, София
Турска държавна библиотека – Турция
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – България, София
Фондация „Карл Фридрих фон Сименс“ – Германия, Мюнхен
Фондация „Корея за занаяти и дизайни“ – Република Корея, Сеул
Фондация „Крал Абдулазиз“ – кралство Саудитска Арабия
Фондация „Фриц Тисен“ ׅ– Германия, Кьолн
Фондация „Център за академични изследвания“ – България, София
Централна национална библиотека – Република Черна гора, Цетине

Частни лица

Айперапетов, Олег Рудолфович – Русия, Москва
Ал Диери, Раед – Белгия, Брюксел
Алексиев, Александър Лазаров– България, София
Аскари, Саид Хотанг – България, София
Бакуменко, Олександър Данилович – Украйна, Киев
Бацюкова, Марина Геннадзеува – Беларус, Минск
Билиджи, Фарук – Турция
Бирова, Илка Любенова – България, София
Божилова, Камелия – България, София
Бошнакова, Милкана – България, София
Бритченко, Игор – Украйна, Ужгород
Брюге, Жан-Луй – Ватикана
Буров, Стоян Панайотов – България, Велико Търново
Бъчваров, Крум – България, София
Вавжинчик, Ян – Варшава, Полша
Ванчев дьо Траси, Атанас – Франция, Париж
Ванятка, Радован – Словакия, Братислава
Василев, Р. – Ирландия
Велев, Илия – Македония, Скопие
Върбанова, Елена Димитрова – България, София
Георгиев, Любомир – България, София
Георгиева, Светлана – Украйна
Гетов, Доротей – България, София
Гжибовски, Йежи – Полша, Варшава
Гжимек, Сабина – Германия, Берлин
Граматикова, Невена – България, София
Грибъл, Чарлз – САЩ
Гълешану, Думитру – Румъния, Ръмнику Вълча
Данер, Карл Хайнц – Германия, Пирмазенс
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Деликари, Ангелики – Гърция, Солун
Денчев, Стоян – България, София
Димитриевич, Милан С. – Сърбия, Белград
Димитров, Димитър Николов – България, Благоевград
Димитров, Елена – България, София
Димитрова, Маргарет – България, София
Добрев, Божидар – България, София
Дреников, Иван – България, София
Дрюс, Петер – Германия, Фрайбург
Жечев, Николай – България, София
Иванов, Тодор Иванов – България, София
Иванова, Джени – България, София
Йевтич, Сретен – Босна и Херцеговина, Биелина 
Казмали, Игнат Михайлович – Молдова, Кишинев
Калъчева, Владимира – България, София
Каменова, Нина – България, София
Кантарджиев, Светослав – България, София
Кафтанджиев, Христо – България, София
Квилинкова, Елизавета Николаевна – Молдова, Кишинев
Кеке, Мария – Гърция, Атина
Кисьов, Роман – България, София
Китанов, Китан – България, София
Коваленко, Анна-Нина – Русия
Кондов, Васил Илиев – България, Пазарджик
Косик, Виктор Иванович – Русия, Москва
Костова, Марина – Македония, Скопие
Кочетков, Александр Николаевич – Русия, Нижний Новогород
Кралева Кастро, Милка – САЩ
Кръстева, Анна – България, София
Крижановски, Владимир Ефимович – Русия, Новосибирск, Русия
Куманова, Александра – България, София
Купчинска, Зоряна Олегивна – Украйна, Лвов
Куртов, Николай Андреевич – Украйна
Куюмджиева, Светлана – България, София
Кьосева, Цветана – България, София
Лазаревич, Жарко – Словения, Любляна
Ламбаджиев, Георги – България, София
Лацина, Иван – Словакия, Копчани
Левчев, Владимир Любомиров – България, София
Ленски, Йордан – Австрия, Виена
Лепс, Андо – Естония, Талин
Литина, Мария – Гърция
Лобанов Ростовский, Никита Дмитриевич – Русия
Лурдес, де Сан Хосе Лонгерас – Испания, Барселона
Матеев, Атанас – Германия, Аугсбург
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Методиески, Деян – Македония, Щип
Милаку, Шкелким – Косово, Призрен
Милтенов, Явор – България, София
Митевски, Витомир – Македония, Скопие
Миткова-Шуберт, Кунка – Полша, Варшава
Михаил, Замфира – Румъния, Букурещ
Михайлов, Веселин – Германия, Котбус
Михалченко, Николай Иванович – Украйна, Киева
Муканова, Поли – България, София
Мусакова, Елисавета – България, София
Носкова, Инна Аркадевна – Русия
Панайотов, Методи – България, София
Панайотов, Панайот, – България, София
Панайотова, Мая – Белгия, Антверпен
Пападерос, Александрос К. – Гърция, Колимбари
Парушев, Ангел Богданов – България, София
Паскалов, Леонид Савелевич – Украйна, Приморск
Паул, Валери – Германия, Фрайбург
Перхин, Владимир Василевич – Русия
Петков, Георги – България, Пловдив
Петров, Веселин – България, София
Петрунова, Антонела – България, София 
Попеску, Лоренца – Букурещ, Румъния
Попова, Ели – България, София
Попович-Николич, Даниела – Сърбия, Ниш
Проданова-Тувенен, Светослава – Франция
Пую, Каталина – Румъния, Букурещ
Радев, Асен – България, София
Радкова, Румяна – България, София
Радушев, Евгений – България, София
Райчевски, Стоян – България, София
Рассоха, Алексей Николаевич – Украйна, Харков
Рици, Алберто – Италия, Ровиго
Роберт, Гийом – България, София
Сабол, Мирослав – Словакия, Братислава
Сакович, Василий Андреевич – Беларус
Селезнев, Николай Николаевич – Русия, Москва
Семененко Басин, Иля Викторович – Русия, Москва
Симова, Ирина – България, София
Соколова, Ева Илиева – България, София
Стайков, Славе Ив. – България, София
Стаменова, Албена Проданова – България, София
Стателова, Розмари – България, София
Стефанов, Мартин Стефанов – България, София
Стефанов, Орлин Стефанов – България, София
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Стоянов, Виктор – България, София
Стоянова, Бояна – България, София
Сфар, Мондер – Франция, Париж
Танчев, Момчил – България, София
Тимофеев, Валерий Якович – Украйна
Тортика, Мария Валериевна – Украйна, Харков
Тренески, Владо – България, София
Узунова, Елена – България, София
Уилчек, Герхард – Германия, Инголщат
Фаут, Александър – Русия, Санкт Петербург
Федотова, Валерия Николаевна – Русия, Москва
Филчев, Лъчезар – България, София
Хазан, Сузана – Германия, Аугсбург
Хирте, Маркус – Германия, Ротенбург об дер Таубер
Христов, Иван Василев – България, София
Червенков, Николай Николаевич – България, София
Чистякова, Марина Владимировна – Русия
Шулц, Едуард Едуардович – Русия, Москва
Щайн, Детлеф – Германия, Берлин
Щегер, Флориан – Германия, Улм
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 Приложение № 4

Статистическа таблица за дейността на Националната библиотека 
по стандарта за библиотечно-информационно обслужване през 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТ 2017 г.

т. 12 Изграждане на колекции

12.1. Показатели:

а) набавени библиотечни 
документи – от 50 000 –55 000 
броя библиотечни документи 
годишно

79 982

б) абонамент на периодични 
издания – от 2000 до 2500 броя 
заглавия годишно

85 загл.

12.2. Индикатори:

а) брой придобити документи в 
Архив на българската книжнина 
– 100% от получените по депозит 
документи

35 286

б) брой придобити документи в 
специалните колекции
– до 200 документа годишно

392

в) процент от фонда на придобити 
периодични издания
– от 12 до 14% в регистрационни 
единици

2,04%

г) процент на новите записи в 
националната библиография
– 100% от получените по депозит 
документи

30 232 записа

т. 13. Каталогизация

13.1. Показатели:

а) брой записи в библиографските 
бази данни
– от 22 000 до 30 000 броя записи 
годишно

33 265

13.2. Индикатори:

а) средното време за обработка на 
документи в базите данни
– от 30 до 50 мин. на документ;

30–50 мин.
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б) средното време за аналитична 
обработка на документите в 
базите
– от 20 до 30 мин. на статия

30 мин.

т. 14. Достъп

14.1. Показатели:

а) Регистрирани читатели
– до 12 000 броя годишно

9295

б) Работното време на 
Националната библиотека 
– не по-малко от 55 часа 
седмично

70.5 ч. седмично – зимно раб. време  
75 ч. седмично – лятно раб. време

14.2. Индикатори:

а) посещения и процент на 
виртуални посещения
– до 300 000 броя, от които 50% 
виртуални посещения

594 934
 91,3% виртуални посещения

т. 15. Използване

15.1. Показатели:

а) ползвани (заети) 
библиотечни документи, вкл. 
междубиблиотечно заемане
– до 350 000 регистрационни 
единици годишно

351 402

15.2. Индикатори:
а) процент  откази – до 1%  от 
заетите библиотечни документи

0, 02%

т. 16. Дигитализация

16.1. Показатели:
а) дигитализирани копия
– от 45 000 до 50 000 броя копия 
годишно

36 447 с. (файла)

16.2. Индикатори:

а) брой на заглавията на 
дигитализирани документи на 
1000 заглавия в определените 
специални колекции, обекти на 
книжовното наследство
– от 1,3 до 1,5 броя

860

т. 17. Услуги

17.1. Показатели:
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а) брой информационни продукти 
(справки и др.)
– от 140–160 продукта годишно;

159

б) брой информационни услуги
– 8500 броя годишно;

9424

в) брой информационни единици, 
в т.ч. и информационните услуги
– от 7000 до 8000 информационни 
единици

     9583

17.2. Индикатори:

а) време за изпълнение на 
информационна услуга
– от 1 до 10 часа за 
информационна услуга

1–10 ч.

т. 18. Опазване

18.1. Показатели:

а) реставриране, консервиране 
и превенция на библиотечни 
документи
– 1 специалист реставратор  – 
1700 листа годишно

1 специалист 
– 1800

18.2. Индикатори:

а) процент материали, които се 
нуждаят от опазване
– до 0,3% ежегодно, от 
определения за опазване фонд;

0,46%

б) процент на документи, 
съхранявани в подходящи условия
– до 1% от фонда годишно

0.02%

т. 19. Управление

19.1. Показатели:
а) изложби и друга културна 
дейност
– до 60 броя годишно

152

19.2. Индикатори:

а) промоциране на културното 
наследство
– от 10 до 15 мерки 
(изложби, печатни и електронни 
издания; представяне в 
уебсайтове, представяния в медии, 
кампании и др.)

13
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б) предприети мерки, вкл. 
дигитализиране за запазване на 
националното наследство
– консервиране и реставриране; Общ брой реставр. библ. ед. 1159

– усъвършенстване на условията 
за правилно съхраняване;

Използване на системата „Аноксия“

– функциониране на дигитална 
библиотека и др.

да

в) национални и международни 
ангажименти на Библиотеката

да

– участие в международни 
организации;

IFLA, CENL, CDNL, ISBN, ISMN, 
ISSN, ISIL

– участие в национални и 
международни проекти и 
програми;

Europeana, COBISS, ISSN Virtua, 
Index Translationum, Национален 
регистър на издаваните книги в 
България

 
– двустранно и многостранно 
международно сътрудничество

т. 20. Научна дейност

20.1. Показатели:
а) научна дейност
–  до 40 бр. научни изследвания 
годишно

70

20.2. Индикатори:

а) брой издадени научни и научно- 
приложни издания и публикации
– от 40 до 50 броя публикации 
годишно

79

т. 21. Издания

21.1.
Индикатор:
– до 20 броя издания годишно

33

т. 22. Потенциал за развитие

22.1. Индикатори:

а) брой на часовете за обучение на 
персонала
– минимум 8 часа, максимум 20 
часа на служител годишно

8 ч.

б) процент от персонала, 
ангажиран в националното и 
международното сътрудничество и 
в проекти
– от 20 до 25%

25%
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в) процент от персонала, зает с 
научна и научно-приложна дейност
–  до 12%

11%

г) процент на приходите на 
Библиотеката, получени от услуги
– от 55 до 60%

51%

д) ангажименти и сътрудничество 
в рамките на националната мрежа
– основен ангажимент по смисъла 
на чл. 42, ал. 1–5 от Закона за 
обществените библиотеки

196


