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УВОДНИ ДУМИ

Изминалата 2018 г. бе изключително наситена за работещите повече 
от 200 служители в най-стария културен институт в България. Всичко, 
което будеше вдъхновение, бе свързано със 140-ия рожден ден на Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Именно той се 
превърна в кулминация на целогодишните усилия институцията да е все 
по-популярна сред обществеността, без да отстъпва от принципите, на 
които се гради авторитетът ѝ.

Библиотеката продължи да работи по своите основни задачи, свър-
зани с:

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

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

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

служване. 
• Осигуряване на онлайн обслужване на потребителите чрез сайта 

на Библиотеката през приложението „Моята библиотека“. 
• Изготвяне на библиографски справки и информационни бюлетини 

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

дължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявя-
ване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги и раз-
пределение и изпращане на депозитните екземпляри в библиотеките в 
страната.

• Осъществяване на статистическото отчитане на книжовната про-
дукция на България.

• Присъждане на международните стандартни номера на издания и 
организации (ISBN, ISMN и ISSN, ISIL). 

• Съставяне и поддържане на онлайн базата на Националния регис-
тър за издаваните книги в България.

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

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

• Осъществяване на професионални контакти с библиотеките в 
страната.

• 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 задачи, които преминаха под знака на 140-годишнината от 
създаването на Библиотеката:

• Оборудване и откриване на Зала „История на книгата“ с постоянна 
експозиция.

• Издаване и валидиране на юбилейна пощенска марка. 

• Подготовка и издаване на албум „Съкровищница: 140 години На-
ционална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

• Организиране и провеждане на Международна научна конферен-
ция „Благотворителност и култура на дарителството“.

• Издаване на книгата на Константинка Калайджиева „История на 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 1944–1878 и въпроси 
за съвременното ѝ развитие“ в електронен формат.

• В областта на ръкописно-документалното, старопечатното и ар-
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хивното историческо наследство са осъществени редица дейности за 
презентиране на уникалните колекции, съхранявани в Библиотеката. 

• За потребителите на библиотеката отново е осигурен достъп до 8 
електронни пълнотекстови бази данни.  

• В профилактиката на фондовете на Националната библиотека, 
която включва обезпрашаване и дезинфекция, участват служителите на 
Бибилотеката и голям брой доброволци и студенти.

• В областта на научноизследователската и приложна дейност са 
подготвени и издадени редица самостоятелни и колективни монографии, 
описи, каталози, сборници, статии и др.

• По повод 170 години от рождението на Христо Ботев е изработена  
електронна версия (дигитално копие) на тефтерчето на поета революцио-
нер, съвместно начинание на Националната библиотека и Регионалната 
библиотека „Христо Ботев“ – Враца. 

• Активно международно сътрудничество с библиотеките и другите 
сродни институции по света.

• Изпълнението на основните и на поставените допълнителни зада-
чи протече в условията на делегиран бюджет.

• Извършени са неотложни ремонтни дейности и започна поетапна 
промяна в интериора на Библиотеката.

От посочените задачи, които Националната библиотека изпълнява 
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традиционно, защото са ѝ възложени с няколко закона и други норматив-
ни документи, могат да се направят ясни и категорични изводи за поли-
тиките, насочени към:

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

но 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 ѝ 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 и осигуряване на кариер-
но развитие за служителите на Библиотеката.
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Основни и специализирани деéносòи 
на Íационалнаòа áиáлиоòеêа

„Ñв. св. Êирил и Ìеòодиé“
през 2018 ã.
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Комплектуване на библиотечни документи

Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява чрез документите, по-
лучавани по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други 
произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни 
услуги, чрез покупка, дарение и книгообмен.

►Комплектуване на документи, получени по Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други видове произведения и за обявяване на разпро-
странителите и доставчиците на медийни услуги

През отчетния период са приети, обработени и разпределени по силата на За-
кона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване 
на разпространителите и доставчиците на медийни услуги следните видове издания:

Постъпили библиотечни документи по депозит през 2017–2018 г. 

2017 2018

Вид на документа
Депозитни 

екз. за 
НБКМ

Депозитни 
екз. за библ. 
в страната

Депозитни 
екз. за 
НБКМ

Депозитни 
екз. за библ. 
в страната

Монографични 
издания

19 436

(от тях 
eлектронни 

ресурси- 836)

46 670

(от тях 
eлектронни 

ресурси -418)

19 844

(от тях 
eлектронни 

ресурси -672)

48  832

(от тях 
eлектронни 

ресурси -390)

Дисертационни 
трудове 2399 1818

Продължаващи 
издания 47 591 135 796 40 652 119 615

ОБЩО 69 426 182 464 62 314 168 447

    През годината в Библиотеката са постъпили 62 314 депозитни екземпляра (за 
Архив – 32 427, за основен фонд – 29 887), пакетирани и експедирани – 230 751 де-
позитни екземпляра с придружителни документи (от тях за Библиотеката 62 314, а за 
библиотеките в страната 168 447). В сравнение с 2017 г. постъпилите монографични 
издания в Библиотеката са с 408 библиотечни единици (б.е.) повече, а за депозитни-
те библиотеки – с 2162 б.е. Забелязва се намаляване на получените продължаващи 
издания както на постъпилите в Библиотеката, така и на разпределените за библио-
теките в страната. Причините за това явление са: преустановяване на дейността на 
издателства на периодични издания и намаляване на екземплярността на изданията, 
подлежащи на депозиране, поради намаляване на общия тираж. В сравнение с 2017 г. 
периодичните издания, постъпили в Библиотеката, са с 6939 б.е. по-малко, а разпре-
делените за библиотеките в страната екземпляри – с 16 171 б.е. 
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►Комплектуване на документи, набавени чрез покупка, дарение и книго-
обмен

Комплектуване на документи, набавени чрез покупка
Във фондовете на Библиотеката са постъпили чрез покупка 28 монографични 

издания и 87 заглавия български и чуждестранни продължаващи издания в 7209 ек-
земпляра. 

Комплектуване на документи, набавени чрез дарение
Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 299 заглавия, а 

чуждестранните периодични издания – 71 заглавия в 333 рег.ед.

Комплектуване на документи, набавени чрез книгообмен
Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 653 заглавия (от 

тях 83 официални чуждестранни издания) и 298 заглавия чуждестранни продължаващи 
издания в 1 610 рег.ед. и 32 загл. чуждестранни официални издания в 65 рег. ед.

Постъпилите в основния фонд на Библиотеката чуждестранни моногра-
фични издания са 976 заглавия, а продължаващите издания – 488 заглавия в 
3357 рег. ед. 

Постъпили документи във фонда чрез покупка, книгообмен и дарение

2017 2018

Вид на
документа

Загл., 
постъп-
ли чрез 
покупка

Загл.,
постъпи-
ли чрез 
книго-
обмен

Загл., 
постъпи-
ли чрез 
дарение

Загл., 
постъпи-
ли чрез 
покупка

Загл., 
постъпили 
чрез книго-

обмен

Загл., 
постъп-
ли чрез 
дарение

Монографични 
издания, от тях: 639 480 28 653 299

Електронни 
ресурси 75

Продължаващи 
издания 86 309 812 87 330 71

ОБЩО 86 948 1342 115 983 370

► Международен книгообмен 

Участие в международен книгообмен чрез покупка
Изпратени монографични издания за международен обмен по проект на Минис-

терство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове 
за четене и информираност – 2018“ – 50 заглавия в 112 тома.

Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 80 заглавия в 326 
комплекта (2108 б.е.)
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Закупени книги за международен книгообмен през 2018 г.

Издателство Заглавия / бр. Екземпляри / бр.

Борина 7 22

Дилок 7 7

Захарий Стоянов 7 16

Изток-Запад 7 22

Студио Витамин Арт 7 14

Тангра ТанНакРа 7 11

Труд 7 16

Methodivs Books 1 4

ОБЩО 50 112

Участие в международен обмен чрез дарение
Изпратени монографични издания за международен обмен – 252 заглавия (загл.) 

в 695 тома (т.).
Изпратени продължаващи издания за международен обмен –18 загл. в 620 ек-

земпляра (екз.).
Участие в международен обмен чрез книгообмен
Изпратени монографични издания за международен обмен – 5 загл. в 28 т.
Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 1 загл. в 84 екз.

Постъпили документи в национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ през 2018 г.

►Комплектуване на документи от Комисията за откупуване и определяне 
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 бяха получени като дарение: 1 т. старопечатна 
книга; документи за Балканските и Първата световна войни (1912–1915), писмо до 
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Михаил Маджаров; 6 документа – фотографии на майор Стефан Малешков, поручик 
Христо Зенгинов – 1917, 1918 г., изглед от Кюстендил с фабрика „Симоне“, 1920 г., 
митинг с искане за гласуване на закон за незаконно забогателите. 

Комисията откупи и 143  документа – 1 т. миниатюрно издание и 1 т. старопе-
чатна книга; 130 фотографии от края на XIX–първата половина на XX в.; 9 т. мно-
гоезични речници; 2 ръкописа на арабски език. Бяха изготвени 8 бр.експертизи за 
ценността на документите.

Създаване на информационни ресурси

►Каталогизация на библиотечни документи
През годината са създадени 22 143 библиографски записа (б.з.), от които 13 802 

са на самостоятелни документи (книги, графични, картографски и нотни издания и 
дисертационни трудове), 350 – на нови заглавия периодични издания (вкл. на моног-
рафични серии), 1267 – б.з. за локалната библиографска база BIBSER, 484 – на елек-
тронни ресурси и 6240 – на статии в споделената база данни COBIB.BG и локална 
база на Националната библиотека.

Редактирани са 52 695 записа, от които 40 330 са на записа на самостоятелни 
документи, 499 – на електронни ресурси, 3499 – на продължаващи издания и 8367 –
записа на статии от продължаващи и монографични издания.

Допълнени са 4614 броя служебни полета 997 в библиографски записи на пе-
риодични издания (постъпили в Библиотеката преди 2010 г.) в споделената база дан-
ни COBIB, модул „Фонд“, в системата COBISS.

►Поддържане на нормативни бази данни 
Създадени са 12 515 нови контролни записа с имената на лица с интелектуална 

отговорност в нормативната база данни CONOR.BG. 
Редактирани са 53 129 контролни записа. 
През отчетния период са създадени 2 нови контролни записа и 907 нови пре-

пратки в нормативната база данни на предметните рубрики COSUB.BG.
Редактирани са 275 контролни записа в нормативната база данни на предметни-

те рубрики COSUB.BG.
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Редактираните предметни рубрики са общо 5652, от които 5424 – на моногра-
фични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, ди-
сертационни и хабилитационни трудове), 227 – на електронни ресурси в споделената 
база данни COBIB, модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“.

За сравнение с 2017 г. – редактираните предметни рубрики са 6238, от които 
5956 – на монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, ката-
лози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове), 282 – на електронни 
ресурси, звукозаписи, видеозаписи, мултимедии в споделената база данни COBIB, 
модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“.

►Аналитико-семантична част на библиографското описание
През отчетения период са индексирани по УДК общо 13 241 библиотечни до-

кумента, от които 12 994 монографични издания и самостоятелни документи (книги, 
албуми, каталози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана 
музика, картографски и графични издания), 260 нови заглавия периодични издания, 
395 електронни ресурса, звукозаписи, видеозаписи и мултимедии в споделената база 
данни COBIB, модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“.

За сравнение с 2017 г. – класирани са общо 11 890 библиотечни документа, 
от които 11 774 монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, 
каталози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, 
картографски и графични издания), 297 нови заглавия периодични издания, 488 елек-
тронни ресурса, звукозаписи, видеозаписи и мултимедии в споделената база данни 
COBIB, модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“.

Редактираните класификационни индекси са 7120, от които 6638 – на моног-
рафични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 
дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и графич-
ни издания), 218 – на нови заглавия периодични издания, 277 – на електронни ресур-
си, звукозаписи в споделената база данни COBIB, модул „Каталогизация“, категория 
„Библиографски запис“.

Предметизирани са общо 13 241 библиотечни документа, от които 12 994 мо-
нографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от излож-
би, дисертационни и хабилитационни трудове), 395 електронни ресурса в споделе-
ната база данни COBIB, модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“.

За сравнение с 2017 г. – предметизирани са 11 774 библиотечни документа, от 
които 11 492 монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, ка-
талози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове), 282 електронни ре-
сурса в споделената база данни COBIB, модул „Каталогизация“, категория „Библиог-
рафски запис“.

През отчетния период са сигнирани и инвентирани общо 20 775 библиотечни 
документа, от които 19 459 т. за основен фонд и архив, 989 т. за специални колекции, 
103 конвертирани записа. Към НОРДН, Чит. № 1 – 224 т. от подръчен фонд са полу-
чили записи за сигнатура и инвентарен номер; Каталогизация и библиотечна обработ-
ка на архивни документи: класиране и предметизиране на документални материали 
(общо 973 документа); азбучно и хронологично подреждане на документални мате-
риали (общо 3143 документа); оформяне на архивни единици (общо 447 а.е.); под-
печатване и номериране  (общо 20 578 листа); инвентиране (общо 2946 документа; 
подпечатване и вписване на постъпления за снимковата сбирка (100 бр. фотографии); 
сигниране на фотографии (604 бр.).

За сравнение с 2017 г. – сигнирани и инвентирани са общо 18 429 библиотечни 
документи, от които 17 745 за основен фонд и архив, 501 за специални колекции, 69 
конвертирани записа, 13 т. установени липси, 101 т. неинвентирани и несигнирани 
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книги с протоколи, съоставени в направление „Опазване на ръкописно-документално 
наследство“.

През отчетния период са редактирани служебни полета в 2531 библиографски 
записа (архив, основен фонд).

► Създаване на локални бази данни
През годината са изработени и попълвани със съответната информация следни-

те локални бази данни:
• на българските старопечатни книги, съхранявани в НБКМ – нанесени са 1912 

бр. инвентарни номера;
• електронна картотека на архивните колекции НПТА и ОАК – 2275 бр. фиши 

са въведени в електронен формат;
• локална библиографска база BIBSER – 1267 б.з.

► Поддържане на традиционни библиотечни каталози
• През годината е направена текстообработка на каталожни картички на изда-

ния:
– постъпили по депозит – 44 депозитни списъка (приблизително 13 000 ката-

ложни картички);
– постъпили по обмен, дарение или покупка чуждестранни издания – 24 списъ-

ка (приблизително 1043 каталожни картички).
• Разпределени, комплектувани с каталожни картички и предадени библиотеч-

ни документи във фондовете на Националната библиотека – около 14 000 т. 
• Подредени и вмъкнати каталожни картички в традиционните каталози на мо-

нографичните издания –  1193 бр. 
За сравнение през 2017 г. – 977 подредени и вмъкнати каталожни картички.
• Техническа обработка на каталожни картички за инвентарна картотека.

Библиотечно и информационно обслужване на потребители

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

зано със съхранението, поддържането и осигуряването на достъп до националното 
книжовно богатство и уникалните документи, които се съхраняват в Библиотеката.

Предоставянето на търсената информация и общуването с потребители дава 
възможност за оценка на дейностите в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ по комплектуване на колекциите, с оглед читателските интереси и експерт-
но библиографско подпомагане за достигане до необходимия търсен документ.

В читалните зали на разположение на потребителите са уникални за страната 
колекции, а обслужването на потребители е една от основните задачи в дейността 
на Библиотеката, която:

• организира, съхранява и предоставя за ползване в читалните зали на печатни 
и други видове библиотечни документи от основния фонд и специалните колекции, 
включващи книги, продължаващи издания, ръкописи; архивни документи; електрон-
ни документи и бази данни, официални издания, музикални издания, картографски и 
графични документи на граждани и институции от страната и чужбина;

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

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

• осъществява библиографското и информационно обслужване на читатели и 
дистанционни потребители – български и чуждестранни граждани;

• изготвя писмени библиографски и фактографски справки и информационни 
бюлетини; изготвя тематични справки с пълнотекстови документи от външни мрежови 
ресурси и бази данни; съставя библиографски указатели и електронни пътеводители;

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

• издава годишен библиографски указател „България в чуждата литература“;
• извършва междубиблиотечно заемане – национално и международно;
• осигурява функционирането на информационната мрежа Europe Direct (Евро-

па директно) като информационен компонент на ООН;
• осигурява достъпа до отрасловата библиотечна статистика и извършва справ-

ки за дейността на всички видове библиотеки в страната.

► Обслужване на потребители
Регистрираните  читатели  през изминалата 2018 г. са 12 613 . Сравнявайки с 

издадените през 2017 г.  9295 библиотечни карти, отбелязваме сериозно увеличаване 
на читателите, ползвали Библиотеката на място. Тази цифра ни дава увереност, че на-
шите потребители оценяват по достойнство, освен богатите колекции на Библиотека-
та, професионализма и високата квалификация на служителите. С гордост отчитаме 
факта, че е повишен броят на виртуалните посещения в сайта на НБКМ – 582 236, 
откъдето се ползват онлайн  електронният каталог на Библиотеката и богатите колек-
ции на Дигиталната библиотека. 

Библиотечни карти по вид

2017 г. 2018 г.

Годишни библ. карти 6029 10 657

Месечни библ. карти 353 173

Седмични библ. карти 487 365

Дневни библ. карти 1346 1418

ОБЩО 9295 12 613

При библиотечни карти се наблюдава по-големия брой на издадени годишни 
карти. Безспорен принос за това има проведената от 12 до 21 декември кампания за 
безплатни годишни библиотечни карти, посветена на 140-годишнината от основава-
нето на Националната библиотека.

Библиотечни карти според читателския състав

2017 г. 2018 г.

Специалисти 5811 6231

Студенти и ученици 2229 4671

Други 1255 1711

ОБЩО 9295 12 613
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От горните данни е видно, че специалистите са основното ядро в читателския 
състав на Библиотеката. Те откриват тук издания, които нямат аналог в електронна 
среда. Безспорен е фактът, че след като през 2016 г. Националната библиотека отвори 
вратите си за ученици над 14-годишна възраст, техният брой значително се увеличи. 
В огромното море от информация за всекиго е трудно да открие библиотечния доку-
мент, който му е необходим, и тук на помощ идват служителите в Библиотеката, които 
със своята компетентност и квалификация помагат на всеки потребител.

Общ брой физически посещенията в читалните на НБКМ (1, 3, 4, 5/6, 7, 8 ,9 
и 10) е  67 316  – (49 078 за 2017 г.), от които: мъже – 37 549, жени – 29 767.

Читателската аудитория запазва относително постоянни характеристики през 
последните години. Налице е едно ядро от потребители с ясно дефинирани  профе-
сионални интереси към съответните сбирки. Разнообразните колекции представляват 
интерес както за широк кръг индивидуални потребители, които работят с докумен-
тите с научна или образователна цел, така и за държавни институции, обществени 
организации, висши и други учебни заведения, научни институти, библиотеки.

Посещения на потребители в Читалните 

2017 г. 2018 г.

Чит. № 1 2410

Чит. № 3 5686 11 182

Чит. № 4 26 263 33 832

Чит. № 5/6 10 547 15 682

Чит. № 7 Издания по библиотечно дело 716 723

Чит. № 8 Картографски и графични издания 1 232 1322

Чит. № 9 Официални издания 1 039 748

Чит. № 10 Музикални издания 658 715

Заемно гише 2 937 702

ОБЩО 49 078 67 316

Читателски състав според основните категории

2017 г. 2018 г.

Стопански и административни специалисти 7025 7125

Специалисти по обществени науки 24 583 29 205

Специалисти по технически науки 5155 8473

Специалисти по природни науки и медицина 2267 6064

Студенти, учащи се, пенсионери 10 048 16 449

ОБЩО 49 078 67 316

Продължава тенденцията по-голямата част от потребителите на библиотеката 
да са специалисти по философия, история, икономика, педагогика, психология и дру-
ги хуманитарни науки. За да запазим техния относително постоянен брой, е необ-
ходимо да им осигурим подходящи условия за работа (локално осветление, удобни 
столове и маси). 
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Оптимизъм у служителите предизвиква повишаващият се брой посещения на 
студенти и ученици.

Виртуалните посещения в сайта на библиотеката са 582 236 (543 217 за 2017 г.). 

Любопитно е, че дистанционните потребители, получаващи информация от 
библиотечния сайт или за търсене в електронните каталози, или за разглеждане или 
четене на материали чрез Дигиталната билиотека, или просто за запознаване с усло-
вията за ползване на Библиотеката като читатели, са от България – 424 594 (88%),  от 
Турция – 12 011 (2,49%), САЩ – 4769 (0,99%), Германия – 4160 (0,86%), Македония 
– 3349 (0,69%), Полша, Русия, Великобритания и  др. 

За първи път през 2018 г., в сътрудничество с представители на A1 – водещ 
доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения за България, е ин-
сталирано мобилно приложение на сайта на НБКМ в playstore за Android, което се 
актуализира автоматично през Facebook страницата на Библиотеката. Към момента 
мобилното приложение е свалено и се ползва от над 200 потребители.

Безспорно библиотечните документи, които се ползват чрез Дигиталната биб-
лиотека, увеличават броя на потребителите в библиотечния сайт. Непрекъснато нара-
ства колекцията „Продължаващи издавия 1878–1944“, съдържаща вестници и списа-
ния, излизали на територията на България през периода 1878–1944 г. Публикуваните 
в тях материали са важен източник за проучване историята на страната ни, тъй като 
отразяват разнообразните проявления в обществено-политическия, стопанския и 
културния ни живот. Дигитализарането на периодичните издания позволява да бъдат 
съхранени най-застрашените от многократно използване оригинали. 

Не по-малък интерес имат потребителите към колекциите от:  „Оригинална гра-
фика“, която съдържа  оригинални рисунки, щампи, гравюри, литографии и екслиб-
риси; „Печатна графика“, „Албуми и художествени каталози“, „Картографски изда-
ния“, която е най-добре комплектуваната в страната с над 10 500 издания, които също 
се поддържат от служители на направление „Обслужване на потребители“.

Всяко събитие, свързано с Библиотеката, своевременно се публикува на страни-
цата на Националната библиотека – депозитни списъци, културни прояви, обяви за 
работа, обществени поръчки и т.н.:

◦ въведени събития, изложби и новини – 323 бр.;
◦ нови страници – 40 бр.;
◦ създадени нови страници за английската версия – 10 бр.;
◦ файлове с публичен достъп – 500 бр.;
◦ фотогалерии – 104 бр. с приблизително 1187 фотографии.

• Ползвани библиотечни документи
Направлението комплектува, организира и предоставя на читателите на НБКМ 

изключително разнообразни по отношение на видовете издания колекции. Според 
установен график референти от седемте читални и експерт, отговарящ за справочните 
издания, правят ежеседмичен преглед на депозитите в направление „Комплектуване 
на фондовете“. Участието на тези експерти допринася за правилния подбор и разпре-
деление на библиотечните документи по съответните фондове според профилите на 
комплектуване. Колегите извършват необходимите справки в система от каталози, за 
да се избегне разпокъсване при многотомни и серийни издания. 

Ползваните  библиотечни  документи  в  читалните  зали  на  Национална-
та библиотека са 428 143 т. Увеличението в броя на ползваните библиотечни доку-
менти отдаваме, освен на нарасналия брой физически ползватели на Библиотеката, 
и на факта, че на място паралелно може да се ползват информационни ресурси и 
материали на хартиен носител. Освен пълнотекстовите бази данни, които се ползват 
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на място, полагаме усилия да закупим по-голям брой чуждестранни продължаващи и 
справочни издания.

Ползвани библиотечни документи

2017 г. 2018 г. 

Чит. № 1 71 598

Чит. № 3 29 002 41 882

Чит. № 4 95 677 223 736

Чит. № 5\6 61 931 70 999

Заемно гише 2 384 7495

Чит. № 7 
(Методична читалня) 1408 1016

Чит. № 8 
(Карти  и Графика) 3402 4221

Чит. № 9
(Официални  издания) 2913 2231

Чит. № 10
(Музикална читалня) 11 758 4965

ОБЩ БРОЙ 208 475 428 143

След въвеждането на модул COBISS3/Заемане и активиране на услугата он-
лайн резервации чрез приложението Моята библиотека броят на резервираните и 
заетите материали е нараснал почти два пъти в сравнение с 2017 г.:

◦ общ брой заети материали – 16 751 в сравнение с 8923 през 2017 г.;
◦ общ брой резервирани материали – 4941 в сравнение с 2774 през 2017 г.

Ползвани документи
в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
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Месец 
2018 г.

Брой на
заетите материали

Брой на резервираните 
материали

Брой на материалите 
с подновен срок на 

заемане

Януари 2037 370 0

Февруари 2587 606 0

Март 2440 514 0

        Април 1608 491 0

Май 1235 578 0

Юни 1380 452 0

Юли 1121 339 0

Август 3 38 0

Септември 913 501 0

Октомври 1582 500 0

Ноември 1047 397 0

Декември 798 155 0

ОБЩО 16 751 4941 0

►Разкриване на ръкописно-документално наследство
През 2018 г. продължи разкриването на ръкописно-документалното наследство, 

което се изразява в следните дейности:
• датиране на ръкописни (непроучени и/или с проблемна датировка) паметници 

от колекцията славяноезични и чуждоезични ръкописи след преглед, снемане и съ-
поставка на филиграните; дигитален архив – 1 т.;

• писмени идентификации и експертни оценки (по e-mail) на старопечатни кни-
ги, ръкописи и архивни документи – 18 т.;

• писмени експертни оценки по чл. 96, ал. 4 от ЗКН на старопечатни книги, кон-
фискувани и предоставени от Столична дирекция на вътрешните работи. Извършени 
са експертизи в областта на Културно-историческото наследство – 85 бр.;

• идентификация на турските ръкописи от ОР 201 до ОР 500;
• монографии, статии и описи, свързани с ръкописно-документалното наслед-

ство в НБКМ.

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

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

тарните 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 ре-

сурси в рубриката „Полезни адреси в интернет“ на сайта на Библиотеката;
• осъществяване на междубиблиотечно книгозаемане в страната и чужбина;
• предоставяне на следните пълнотекстови електронни бази данни:  
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  ◦ Social Theory, 
  ◦ East View,
  ◦ Ebsco,
  ◦ Emerald,
  ◦ Gale Virtual Reference Library,
  ◦ Science direct,
  ◦ Scopus,
  ◦ Isi Web Of Knowledge.
Подготвени са 9612 бр. информационни продукта и услуги, от които  писмени 

информационни продукти – 1095 бр.; писмени тематични библиографски справки – 
112 бр.; фактографски справки – 240 бр.; библиографско издирване с електронна дос-
тавка на документи – 55 бр.; отговори на писма – 688 бр. (вкл. кореспонденцията по 
МБЗ и ММЗ); автоматизирано информационно търсене в електронния каталог и бази 
данни на НБКМ, в онлайн бази данни и в други интернет ресурси – 8517 бр. Продъл-
жава да расте броят и на търсенията в базите данни за цитирания поради нарасналия 
брой на цитатни справки – търсенията в тях са около 4000. 

Осъществена е писмена кореспонденция в електронна форма с автори, изда-
тели, библиотеки, национални институции и организации, свързана с дейността на 
Националната библиография – 6588 писма; кореспонденция в електронна форма за 
чужбина – изпратени са 12 писма. 

През 2018 г. се възползвахме при всеки осигурен безплатен тестови достъп до 
бази данни, като проучвахме информационните им възможности и ги използвахме в 
информационното обслужване.

Информационният бюлетин „Криминалистика и криминология“ 2015–2017 г. 
е подготвен и публикуван на сайта на Библиотеката.

„България в чуждата литература (Булгарика)“ 2008/2009 е в процес на под-
готовка.

Устна информация – 2523 бр.
Постоянно нараства броят на заявените справки за научно цитиране във връзка 

с процедури за академично израстване. Това се дължи и на факта, че последните годи-
ни чрез своята задълбочена и прецизна работа, както и с натрупания опит служители-
те спечелиха авторитет сред научните среди и признание за качеството на изготвяни-
те справки за цитирания. Изработването на тези справки винаги отнема много време, 
тъй като се издирват цитирания не само в специализираните чуждестранни бази, но 
и в български публикации. Това наложи да бъдат прегледани de visu много голям 
брой научни списания, материали от конференции и монографии. Всички справки 
изискват и предоставяне на списъци с цитирания в различни издания и откриване на 
h-index на авторите и Impact factor на списанията, в които те публикуват. 

Една от традиционните дейности на Библиотеката е свързана с междубибли-
отечното заемане и международното междубиблиотечно заемане. През 2018 г. са 
изпълнени следните видове поръчки:

• Международно междубиблиотечно заемане към Библиотеката – 56 бр., към 
други библиотеки – 79 бр. 

• Междубиблиотечно заемане за страната към Библиотеката – 355 бр., към дру-
ги библиотеки – 50 бр.

Изпълнените поръчки включват следните видове документи: книги и списания 
– 407 т.; статии – 107 бр.

► Репродуциране на библиотечни документи
Изработени черно-бели и цветни копия – 270 042 бр., от които за читатели – 

248 510 бр. (247 842 черно-бели; 668 цветни); за фонда – 6465 бр.; за служебни цели 
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– 15 067 бр. (14 621 черно-бели; 446 цветни); дигитално заснемане – 12 572 файла; 
сканиране – 2664 файла; подвързване със спирала – 304 броя (от тях 28 служебни).

► Поддържане на информационни технологии и мрежи
През 2018 г. усилията на специалистите в Библиотеката са насочени към по-

добряване качеството на прилагане на информационните технологии в различните 
дейности на Националната библиотека, както и на състоянието на компютърната тех-
ника и локалната мрежа за по-добро обслужване на потребителите и оптимизиране на 
работата на служителите на НБКМ. 

Компютърната мрежа в Библиотеката е разширена, като за целта са внедрени 
нови мрежови устройства, преконфигурирани са стари такива и са изградени нови 
мрежови трасета:

• Прокарано е ново трасе на компютърната мрежа от сървърното помещение 
към отдел за реставрация и консервация.

• Изградени са мрежови точки в новото служебно помещение на отдел „Ката-
логизация“.

• Извършено е преконфигуриране на мрежата и е оказано съдействие за изграж-
дане и пускане в експлоатация на системата за контрол на достъп в НБКМ.

Целенасочено се работи по обновяване на компютърните ресурси в Библиоте-
ката.    

 През 2018 г. са инсталирани и предадени за ползване:

чрез Покупка чрез Дарение по Проекти

11 реновирани 24”  IPS монитора 10 компютъра от 
фирма Tradologic 4 PC конфигурации

Лаптоп
(за презентации в Заседателна зала)

2 
мултифункционални 

устройства

2 бр. NAS сървър за архива на Дигитална 
библиотека и за съхранение на back-up 2 принтера

15 реновирани PC конфигурации

10 мултифункционални устройства

6 бр. UPS

2 бр. мултимедийни проектори

90 бр. батерии за UPS 
в сървърното помещение

4 бр. проектори (малки)

2 бр. проектори (големи)

Едновременно с това поетапно са подменяни компютрите за потребителите в 
читалните. Към момента на  всеки читателски компютър е инсталирана съвременна 
версия на Linux със съвременни браузери, с което се обезпечават на 100%  читател-
ските нужди. 
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През изминалата 2018 г. продължи да се осъществява стартиралият през 2017 г. 
процес на конверсия от ISIS към SQL на невключените в системата COBISS бази дан-
ни на „Булгарика“ и агенциите ISBN, ISSN, ISMN, като за целта са изградени три бази 
данни – CARD, ISSN и ISMN, в които да се въвеждат нови данни за издатели, ISSN 
и ISMN. От DOS ISIS към SQL уеб базирана система за бази данни са прехвърлени 
следните бази:

• База данни I501 – Серия 5 от 2000 г. до 2010 г., вкл.;

• База данни I6 – Серия 6 до 1999 г., вкл.

През 2018 г. са обработени в уеб базиран електронен вид 54 книжки на Нацио-
налната библиография с осигурен достъп за потребителите през сайта на НБКМ.

В сайта на Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) са въ-
ведени данни за 2016, 2017 и първите 5 книжки от 2018 г. на списние „Библиотека“, 
като за целта всяка статия от всеки отделен брой на списанието за съответните години 
(общо 17 книжки) е представена в отделен файл и описана според съдържанието и 
нейните автори.

Специалистите активно са участвали и в организацията и провеждането на 
събитията, посветени на честването на 140 години от основаването на Национална-
та библиотека. Новосъздаденият музей на книгата беше оборудван с две виртуални 
книги и 3D холограмна пирамида, за които са изработени мултимедийни продукти. 
Изготвен е видеоклип, посветен на 140-годишнината от основаването на НБКМ, ви-
зуализиран върху виртуална стена, собственост на Уникредит Булбанк. В рамките на 
Международната научна конференция „Благотворителност и култура на дарителство-
то“ е представено 3D светлинно шоу върху фасадата на Библиотеката.

По повод 170-годишнината от рождението на Христо Ботев през 2018 г. е ока-
зано съдействие относно изготвянето и хостването на дигитална версия на тефтерче-
то на поета революционер на страницата на Библиотеката. Съвместно с Регионална 
библиотека „Христо Ботев“ – Враца е изготвено и  бутиково издание на тефтерчето в 
лимитиран тираж от 100 броя (кутийка с флашка и миникнижка със стихове, цитати 
и документи на Хр. Ботев).

Въз основа на проблемите, с които IT специалистите се сблъскаха през 2018 г., 
се налага необходимостта от закупуването на нови сървъри за Web страницата на 
Библиотеката и за изграждане на нов e-mail сървър с поддръжка на Web базиран 
достъп. Сървърът, хостващ страницата на Библиотеката (Linux), работната среда 
(Wordpress) и самият код, изграждащ страницата, е своевременно обновяван и тест-
ван за съвместимост и стабилност. Физически машината беше ъпгрейтвана до 20 
GB RAM.

Основна задача и през 2018 г. е внедряването и поддържането на международ-
ната система за споделена каталогизация COBISS и утвърждаването на системата 
COBISS.BG като част от мрежата COBISS.Net. Текущо са провеждани консулта-
ции и е оказвана методическа помощ и съдействие на потребителите на системата 
COBISS във връзка с въвеждането на новия модул COBISS3/Заемане чрез разреша-
ването на специфични случаи и трудности, както и чрез подобряване на качеството 
и пълнотата на библиографските записи в сводния каталог. Наред с това усилията 
на специалистите са насочени към планиране и координиране на дейностите по 
присъединяване на нови библиотеки към системата COBISS.BG, респективно към 
мрежата COBISS.Net. В тази връзка през юли 2018 г. националният център COBISS 
организира и проведе презентация на софтуера COBISS пред 20 читалищни библи-
отеки от България.

През 2018 г. специалистите от център COBISS са организирали и съдействали 
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за провеждането на следните квалификационни курсове за служителите на библи-
отеките, участнички в системата COBISS:

Курс
Брой 

участници
/НБКМ/

Брой 
участници
/НАЦИД/

Брой 
часове

1. Използване на софтуера COBISS3/ 
Прехвърляне на записи и сведения за фонда 12 1 24 ч.

2. Използване на софтуера COBISS3/
Каталогиза-ция – разширен курс 5 3 40 ч.

3. Използване на софтуера COBISS3/ Набавяне 
–монографии 9 2 24 ч.

ОБЩО 26 6 88 ч.

След проведен изпит 9 служители са придобили лиценз за споделена каталоги-
зация.

В края на 2018 г. обемът на библиографските записи в сводния електронен ката-
лог COBISS/OPAC достигна 1 032 623 млн.

През електронния каталог COBISS/OPAC за 2018 г. са извършени 301 346 тър-
сения в локалната база на НБКМ и 6136 търсения в локалната база на библиотеката 
на НАЦИД, с което общият брой на търсенията през електронния каталог COBISS/
OPAC възлиза на 307 482 търсения, което е с 3656 по-малко от 2017 г., и са показани 
общо  419 117 записа – с 28 124 повече от 2017 г. 

COBISS/OPAC – статистически данни за ползването в НБКМ
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Месец 2018 г. Брой на 
търсенията

Брой на показаните 
записи

Януари 32 603 41 183

Февруари 29 701 39 562

Март 30 049 39 446

Април 24 026 32 166

Май 28 471 35 334

Юни 27 207 33 332

Юли 24 137 31 967

Август 14 147 17 744

Септември 19 164 29 866

Октомври 24 573 42 467

Ноември 24 797 40 018

Декември 22 471 27 269

ОБЩО 301 346 410 354

Във връзка с обновяване на интерфейса на уеб приложението COBISS/OPAC 
от английски на български език са преведени 8000 термина от страницата за помощ 
на потребителите, около 3000 единици от споделената терминологична база данни 
Mtext, както и 4 страници превод на списъка с използваните префикси и суфикси в 
системата COBISS, 12 страници превод на Инструкция за мониторинг и обработка на 
резервации на свободни материали, направени чрез приложението „Моята библиоте-
ка“, както и 40 страници превод на актуализации за модул „Заемане“.

И през 2018 г. сериозен проблем е превеждането на български език на докумен-
тацията за системата COBISS, тъй като обемът е голям, а център COBISS извършва 
преводите със собствени сили. Поради липса на служител, който да се занимава те-
кущо с преводите, тези на допълненията към ръководствата за работа в отделните 
модули и към форматите COMARC изостават, което не  позволява системата да бъде 
актуализирана своевременно.

Във връзка със задължителното внедряване на Регламента за защита на личните 
данни, през 2018 г. националният център COBISS стартира процедура по подписване 
на споразумение с IZUM за съхранение на личните данни.

Опазване на ръкописно-документално наследство

► Дигитализация на документи 
Дигитализацията на културното наследство на България е приоритет в страте-

гическите цели на Националната библиотека и през 2018 г.
През отчетната година, освен четирите професионални букскенера, с които раз-

полага НБКМ, е въведена в експлоатация нова техника за дигитализиране – два пло-
ски скенера (OpticBook 4800 и OpticPro A320) – дарение от „Крестън БулМар“ ООД и 
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един планетарен скенер Еларскан – дарение от AYA Msolutions Ltd. Тези положителни 
промени водят до значително увеличаване на обема от създадени дигитални копия.

През 2018 г. в НБКМ са дигитализирани общо 81 071 файла (всеки файл съот-
ветства на 1 страница) или общо 8337 документа, от които 40 170 файла или 4821 
документа са с въведени метаданни и съответно визуализирани и достъпни за потре-
бителите в каталога на Дигиталната библиотека през интернет страницата на Нацио-
налната библиотека. Останалите 40 901 файла, или 3516 документа, са без въведени 
метаданни и са от външни и служебни поръчки или дигитализирани по проекти, в 
това число за проект „Активна историческа карта“ са създадени 68 копия на книги 
в pdf формат със 7522 файла. Част от тях (тези документи, които са дигитализирани 
цялостно) са съхранени на сървъра на Дигиталната библиотека и след въвеждане на 
съответните метаданни също биха могли да се визуализират за потребителите в ко-
лекциите на Дигиталната библиотека. 

Видове документи 2018 г. 2017 г.

 Файл Док. Файл Док.

Ръкописи 6765 103 8023 20

Старопечатни, редки и 
ценни документи 6955 71 6622 56

Архивни документи, 
снимки и портрети 5597 450 4605 723

Ориенталски    документи 4788 2687

Фонд на Боров 10 444 4381

Читателски поръчки 4347 435 1536

Институционални поръчки 22 887 117 3655

Карти и графика 385 4 1570 29

Периодични издания 9967 21 10 227 32

По проекти
(Интерактивна карта) 7522 68

Изложби 1413 209

ОБЩО 81 071 8337 36 447 860

През 2018 г. обемът на дигитализираните документи (респективно създадените 
дигитални копия/файлове) се повиши 103% спрямо 2017 г. ( 44 624 файла и 7477 до-
кумента).

Продължи  утвърждаването на  позицията на НБКМ като значима обществена 
институция с ясно изразена роля в културния живот на България. През 2018 г. са съз-
дадени 1413 файла за изложби и са обработени 6268 файла снимков материал, отра-
зяващи културните събития, проведени на територията на Националната библиотека, 
в това число и професионалното заснемане на 1400 файла, от които са подбрани 140 
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снимки за изготвянето на юбилейния художествен албум, посветен на 140-годишни-
ната от основаването на Библиотеката.

През отчетната 2018 г. окончателно завърши процесът по внедряването и миг-
рацията към новия софтуер за виртуално споделяне на дигитализираните библио-
течни единици. Внедреният софтуер с двуезичен интерфейс (на български и англий-
ски език), както и триезичен интерфейс (на български, английски и арабски език) за 
достъп до дигитализираните  източни ръкописи предоставя достъп на потребители-
те до 14 от най-ценните колекции на Националната библиотека (Старопечатни кни-
ги; Български старопечатни книги; Славянски кирилски печатни книги XV–XX в.; 
Чуждоезикови старопечатни книги XV–XXI в.; Славянски ръкописи; Българският 
XIV в.; Гръцки ръкописи; Други чуждоезикови ръкописи; Източни ръкописи; БИА 
– документи; БИА – кореспонденция; БИА – кондики; БИА – ръкописи; БИА – фо-
тографии).

За по-пълното удовлетворяване на потребителските търсения, през 2018 г. стар-
тира процес по прехвърляне към новия софтуер на една от на-големите и най-търсени 
колекции от Дигиталната библиотека  – „Периодични издания“. Това неминуемо ще 
бъде предпоставка за увеличаване посещенията на страницата на Библиотеката.

Използването на новия софтуер за „Дигитална библиотека“ откликва  адекват-
но на постоянно повишаващите се изисквания на информационния свят и отрежда 
достойно място на Националната библиотека в информационното общество. За да се 
защити тази позиция на Библиотеката, е от изключително значение допълнителното 
осигуряването на съвременни сървъри.

► 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 НОРДН са съставени 25 прото-
кола). В него се описва състоянието ѝ преди реставрация, като се отчита степента на 
разрушеност (причинена от окисление, от различни механични повреди, от замърся-
вания, от гризачи, насекоми и/или плесени и др.) и индивидуалните ѝ характеристики. 
Консервационно-реставрационната документация включва в себе си и информация 
от направените физико-химични наблюдения, както и технология на консервацията и 
реставрацията. 

През 2018 г. са реставрирани общо 273 книжни тела, от които 259 са собстве-
ност на Националната библиотека и 14 външни поръчки. Общият брой на реставри-
раните листове е 12 368 и 262 подвързии.

Основна дейност в Библиотеката и през 2018 г. е провеждането на профилакти-
ка на фондовете в хранилищата и читалните зали – дезинфекция. Обезпрашава-
нето се извършва предимно с двете професионални машини Rainbow. Същите се из-
ползват както за обезпрашаване и почистване на новопостъпили материали в архива 
на Националната библиотека, така и за основно почистване в хранилищата. Общият 
брой обработени библиотечни единици през 2018 г. е 362 009 бр. книжни тела. Над 22 
206 т. са преминали през камера за аноксия.

Извършена е и профилактична проверка и обезпрашаване на документи, съхра-
нявани в трезора на БНБ. 
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Дейности с национална отговорност

► Контрол по Закона за задължителното депозиране на печатни и други 
произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медий-
ни услуги

През 2018 г. е извършена проверка на 2936 издателства (за 2017 г. са 1861). 
Направени са 871 рекламации (за 2017 г. са 629) и са съставени списъци с липсващи 
издания – 9604 заглавия (за 2017 г. – 14 468). Изпратени са 784 уведомителни писма, 
покани за подписване на акт и др. форми на кореспонденция и комуникация с изда-
телства (за 2017 г. – 519).

На издателите, които не изпълняват разпоредбите на закона, са съставени 32 бр. 
административни констативни актове (за 2017 г. – 25 бр.). Направено е и едно предло-
жение за наказателно постановление.

В резултат на извършения контрол по изпълнението на закона са набавени: 
9124 заглавия, от които 4892 загл. на монографични издания (за 2017 г. са 4768 загл.) 
и 4232 бр. периодични издания (за 2017 г. – 6031 бр.)

• Осигуряване на задължителни екземпляри за депозитните библиотеки
През 2018 г. по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и 

други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медий-
ни услуги са приети и разпределени 230 761 документа.

От тях във фонда на НБКМ са постъпили 62 314 библиотечни единици (през 
2017 г. – 69 426), а 168 447 са изпратени в депозитните библиотеки в страната (през 
2017 г. – 182 464).

Депозитни екземпляри, разпределени в библиотеките в страната 

Местонахождение Библиотеки
Монографич-

ни издания
(брой ед.)

Продължа-
ващи издания

(брой ед.)

Благоевград Регионална библиотека 
„Димитър Талев“ 3462 8866

Бургас Регионална библиотека
„Пейо Крачолов Яворов“  674 8866

Варна Регионална библиотека
„Пенчо Славейков“ 6017 9421

Велико Търново Регионална библиотека
„Петко Рачев Славейков“ 3784 18 219

Пловдив Народна библиотека
„Иван Вазов“ 9533 19 570

Русе Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ 5817 9421

София

Централна библиотека на БАН 3508 8866

Университетска библиотека на 
Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

5558 9421

Столична библиотека 3720 9421

Шумен Регионална библиотека
„Стилиян Чилингиров“ 3759 9421

Разпределени 
регионални вестници по 
краеведски принцип

9 353

ОБЩО 48 832 119 615
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• Постъпили депозитни издания в депозитните библиотеки  – 168 447 бр.
• Разпределен частичен депозит от УБ и БАН за Регионална библиотека – Сли-

вен, ЦМБ, библиотеките на УАСГ, Аграрен университет – Пловдив и Тракийски уни-
верситет – Ст. Загора –27 609 бр.

  Забележка: 1) Разпределените екземпляри на продължаващи регионални изда-
ния са разпределени по краеведски принцип. 2) Частичен депозит получават според Пра-
вилника към Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за 
обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги: Централна медицинска 
библиотека, София; Аграрен университет – Пловдив; Тракийски унимерситет – Стара Загора; 
Университет по архитектура, строителство и геодзия – София; Регионална библиотека „Сава 
Доброплодни“ – Сливен. 

За отчетния период са изпратени 27 609  екз. монографични и продължаващи 
издания.

► Съставяне, обнародване и разпространение на Национална библиогра-
фия

През годината са съставени 95 книжки на Текущата национална библиография. 
През 2018 г. на интернет страницата на Библиотеката са публикувани 54 

книжки.
 За сравнение с 2017 г.: публикувани са 23 бюлетина.
  • Серия 1. Български книгопис, месечно издание – съставени 28 книжки за 

2013, 2014, 2015 и 2016 г. и 2017 г.
 • Серия 2. Български дисертации – 3 годишнини (2010–2012);
 • Серия 3. Българска дискография – 4 годишнини (2010–2013);
 • Серия 4. Български периодичен печат, годишно издание – съставени 2 

книжки за 2012 г. и 2016 г., предадено за публикуване е изданието за 2012 г. Текущо 
се работи  2018 г.

 • Серия 5. Летопис на статиите от българските вестници и списания, ме-
сечно издание – съставени и редактирани 24 книжки (2015 г. и 2016 г.), Изработени и 
11 книжки за 2017 г.

 • Серия 6. Летопис на статиите от българските сборници, месечно издание 
– съставени и редактирани са 23 книжки (за 2016 г. – 12 книжки; 2017 г. – 11 книжки).

През годината продължи съставянето на каталогизация в публикацията (CIP). 
По заявки на автори и издатели са изработени и изпратени 3 описания.

► 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 номера 

на книгите се поддържа и „Национален регистър на издаваните книги в България“. 
През годината са въведени 12 612 нови записа (2017 г. – 11 400), редактирани са 3584 
записа (2017 г. – 2330). 

В Националния регистър на издаваните книги в България (модул „Издатели“) са 
въведени 253 нови записа, 71 записа за общ код, редактирани са 140 записа. 

 За сравнение с 2017 г.: въведените нови записи са 235, записи за общ код – 56 и 
редактирани записи – 95.

В Международната база данни Global Register of Publishers (Лондон) е из-
пратена информация за нови и актуализирани адреси на издателства и редакции – 695 
записа За сравнение с 2017 г.: изпратени 679 записа.

• Национална агенция за международни стандартни номера на нотни изда-
ния (ISMN: International Standard Music Number) 
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Присъдени са 48 номера и са създадени 4 записа на нови издателства. Изпрате-
на е информация в Международната агенция за ISMN (Берлин) за новите и актуали-
зирани адреси на издателства – 14 записа (35 за 2017 г.).

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

През 2018 г. са присъдени 183 (223 за 2017 г.) международни стандартни номера 
на продължаващи издания. Базата данни е актуализирана с 25 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 184 нови заглавия (223 
за 2017 г.), актуализирани 293 записа с данни за промени в издателства, заглавия или 
спрели заглавия.

Национална агенция за международен стандартен идентификатор на пуб-
личната самоличност на създателите на произведения (ISIL: International Standard 
Identifier Libraries)

Агенцията през 2018 г. е присъдила и регистрирала 21 международни стандарт-
ни идентификатора на библиотеки и други сродни организации (за 2017 г. – 70), ре-
дакция на 1 запис.

Присъдени международни идентификационни номера 
в националните агенции през 2018 г.

► Поддържане на Архив на българските печатни и други видове документи
През 2018 г. в Архива са постъпили в 19 232 заглавия (в 32 955 екземпляра) мо-

нографични издания, дисертационни трудове и продължаващи ресурси, депозирани 
в Националната библиотека за периода 2015–2017 г. и 2018 г. 

По вид документ:
• Монографични издания
Приети и обработени са 12 172 заглавия, от тях 109 заглавия са депозирани в 1 

екземпляр. 
• Дисертационни трудове 
Приети и обработени са 1575 заглавия в 1603 тома.
• Продължаващи издания
Постъпили и обработени са 5485 заглавия в 19 180 екземпляра.
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Постъпили ресурси в Архива на българските печатни 
и други видове документи през 2018  г.

Вид документ
2017 2018

Загл. Б. ед. Загл. Б. ед.

Книги 12 594 12 671 11 965 11 965

Графични, картографски и нотни издания 279 280 205 205

Дисертации, хабилитационни трудове 2 289 2 412 1 575 1 603

Електронни издания 97 97 214 214

Списания, бюлетини, сборници 2140 3732 2095 3705

Вестници 3955 16 091 3388 15 474

Издания на Брайл 2 3 3 3

ОБЩО 21 357 35 286 19 232 32 955

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

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

През отчетния период за Националния статистически институт е организирана, 
въведена, кодирана и предадена информацията за книгоиздателската дейност през 
2017 г.:

• Данни за 10 263 книги и други видове самостоятелни издания.
• Данни за 1075 продължаващи издания

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, научноизследова-
телската 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 2018 г. научната общност на НБКМ  наброява 24 души на 
щатна длъжност, разпределени по академични длъжности и научни степени, както 
следва: асистенти – 8; гл. асистент – 4; доцент – 7; доктор – 18; доктор на науките – 1, 
докторанти  – 6.

В отчитането на показателите за научната общност са включени и сътрудници, 
които в момента са в отпуск по майчнство.

През 2018 г. в сравнение с 2017 г. няма съществена промяна в академичния със-
тав на Библиотеката. През  отчетния период са постъпили един доцент и двама съ-
трудници с ОНС „доктор“, но в средата на 2018 г. един от сътрудниците с академична 
степен „доктор“ напусна, а в края на годината и един от доцентите се премести в 
друга институция. Шестима от библиотечните специалисти в момента са зачислени 
в различни форми на докторантура. Общият брой на научните длъжности е запазен 
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– 18 души на щатна длъжност.  Сравнена с предходната година  отчетената научна 
дейност през 2018 г. е добра. Тя е съпоставима с дейността на един научен институт в 
системата на БАН. През годината са публикувани 15 монографии, 51 статии и студии; 
изнесени са 12 доклада на международни научни форуми и 8 на национални такива 
(виж Приложение № 2). Сътрудници на Библиотеката осъществяват преподавателска  
дейност по 17 дисциплини към съответните катедри в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, Нов български университет и Университета по библиотекозна-
ние и информационни технологии. Чрез свои експерти  Националната библиотека  
участва в дейността на национални комисии, комитети  и международни професио-
нални обединения. 

През 2018 г. е направена пререгистрацията на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“  в Регистъра за научна дейност в системата на НАЦИД. Липсата 
на акредитация от страна на НАОА продължава да бъде сериозен проблем за успеш-
ното развитие на научната общност в Националната библиотека. Макар и трудно осъ-
ществимо, преодоляването на това състояние е възможно чрез следване на две цели:

• Обявяване на конкурси, които да се проведат в сродни институции и висши 
училища, притежаващи нужната акредитация.

• Коалиране на Научния съвет при Националната библиотека с научни органи-
зации от други институти към Министерство на културата за сформиране на нов общ 
разширен Научен съвет. 

Издателска дейност

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

• Самостоятелни и периодични издания:
 ◦ сп. Библиотека – 1 кн. 115 с.; 2 кн. 162 с.; 3 кн. 136 с.; 4 кн. 162 с.; 5 кн. 148 

с.; 6 кн. 142 с. Общо: 864 с.
 ◦ Непознатият Дамян Калфов. – 196 с.
 ◦ Отчет на НБКМ, 2017. – 80 с., формат А4 (за сайта)
 ◦ Албум „Съкровищница“, редакция – 200 с. 
 •  Електронни книги:
 ◦ Константинка Калайджиева. История на Народната библиотека „Св. св. Ки-

рил и Методий“ 1944–1878 г. – е-издание – 553 с., формат А4
 ◦ Опис на Ф. 849 Тодор  Боров (Тодор Цветанов Тодоров), съставители – ко-

лектив от БИА, е-издание  –  500 с., формат А4

Библиотечно-координационна дейност

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

ластта на задължителното депозиране, библиографската обработка на документите, 
определяне на видовете документи, определяне на идентификационните данни в кни-
гите и продължаващите издания, краеведската дейност и др.

През отчетния период продължи прилагането на национални и международни 
нормативни документи в областта на библиографското описание, книгоиздаването, 
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системите ISBN, ISMN, ISSN, ISIL и библиографските позовавания и цитиране на 
информационни ресурси. Запознаването с актуалната документация и оказването на 
методична помощ при обучението на новопостъпили служители е част от дейността 
на експертите в отделите и направленията на Библиотеката през отчетния период.

През 2018 г. е извършена писмена и устна консултантска дейност по следните 
проблеми – подбор на документи, библиографско описание, класиране и предметизи-
ране на документи, книгоиздаване и печат и др. 

Проведени са съвещания на Комисията по каталогизация към Съвета за интег-
рирана библиотечно-информационна система, на които са обсъдени и приети реше-
ния по проблемите на подбора, описанието, контролните файлове, класифицирането 
и предметизирането. 

• Изработена таблица за прекласиране на подръчните фондове на Библиотеката 
по УДК 2017.

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

COBISS3 – модул „Каталогизация”, категория „Библиографски запис“ (допълване и 
актуализация);

 ▫ Методика за пресигниране на подръчните фондове на Национална библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий“;

 ▫ Методически решения за особени случаи на ралични видове документи в 
модул „Каталогизация“ на системата COBISS3 – 9 с.;

 ▫ Методически решения за описание на нотни издания, приети с протокол от 
заседание на Комисията по каталогизация, секция „Библиографско описание и кон-
тролни файлове“ – 2 с.;

 ▫ Методически решения за елементи от библиографското описание на раз-
лични видове документи и аналитичната разработка на монографичните сборници, 
приети с протокол от заседание на Комисията по каталогизация, секция „Библиограф-
ско описание и контролни файлове“ – 1 с.;

 ▫ Списък със забележки при регистриране на документи за депозитен списък 
в модул „Набавяне на монографии“ на системата COBISS3 – 5 с.;

 ▫ Списък със забележки за всички библиографски описания в модул „Ката-
логизация“, категория „Библиографски запис“ на системата COBISS3 : допълнение и 
актуализация – 15 с.;

 ▫ Инструкции за дейността на националните агенции (актуализация).

► Организационно-методическа дейност
• Дейности, свързани с  организацията и подготовката на международната на-

учна конференция на тема „Благотворителност и култура на дарителството в Бълга-
рия“: изпращане на покани, работни координационни срещи, кореспонденция с пока-
нените участници. 

• Подготвени и изпратени 2 дарения за библиотеката в Ирак. 
• Разпределение на книги от предоставени домашни библиотеки и дарения на 

издателства за библиотеките в гр. Кресна, гр. Смядово, гр. Добрич, гр. Смолян, гр. 
Враца, гр. Габрово, гр. Плевен, гр. Стара Загора, гр. Видин, гр. Елена, с. Долни Бо-
гров, с. Градешница и други регионални, читалищни, училищни  и обществени биб-
лиотеки.

• Работна среща с фирма „Идентрикс“. 
•  Участие в среща с директорите и методистите от Регионалните библиотеки, 

проведени в  гр. Пловдив,  РБ – В. Търново, РБ – Бургас, РБ – Стара Загора и София. 
• Участие в Националния форум „Библиотеките днес“,  организиран от Фонда-

ция „Глобални библиотеки – България“.
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Културна дейност. Връзки с обществеността

► Културни събития
Всичко, което ни вдъхновяваше през изминалите 12 месеца, бе свързано със 

140-ия рожден ден на Националната библиотека. Именно кръглата годишнина се пре-
върна в кулминация на целогодишните ни усилия за това институцията да става по-
популярна сред обществеността у нас и в чужбина, без да отстъпва от принципите, на 
които се гради авторитетът ѝ. Затова продължихме по отъпканата през 2017 г. пътека, 
насочена към популяризиране на добрите практики в работата на Библиотеката и съз-
даване на събития, които да обогатяват живота в нея и да поддържат интереса към 
четенето.

Основните проекти, към които насочихме усилията си, са издаването на лук-
созния албум „СЪКРОВИЩНИЦА: 140 г. Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“, създаването на Зала „История на книгата“ и Класна стая в Библиотеката, 
празничното отбелязване на 140-ия рожден ден на институцията и Международната 
научна конференция „Благотворителност и култура на дарителството“, подготовка на 
текстове за интернет страницата на НБКМ, написване на сценарий и заснемане на 
виртуална разходка в библиотечните пространства. Паралелно с тях отделът работи 
всекидневно по събитията на годишния културен календар и създаването на положи-
телни новини за Библиотеката.

Доказателството, че авторитетът на НБКМ расте, е фактът, че тя остава предпо-
читан партньор и домакин за провеждането на културни прояви, чествания, кръгли 
маси и творчески срещи. Екипът на „Координация“ работи по собствени инициативи 
и културни проекти, както и в сътрудничество с други институции. Традиционните 
партньори в тази дейност са Министерството на културата, БАН, СУ „Св. Климент 
Охридски“, УниБИТ, Националният литературен музей, Националният исторически 
музей, Съюзът на печатарската индустрия в България, Държавният архив, Междуна-
родната фондация „Св. св. Кирил и Методий“, Националното музикално училище, 
Детският хор при БНР, Съюзът на артистите в България, издателства, посолства и др. 
Успяхме да създадем и нови контакти с Асоциацията на интериорните дизайнери, На-
ционалния музей на образованието – Габрово, Национална художествена академия, 
Съюза на българските художници и др.

♦ Изложби
 • Основни експозиции, посветени на 140-годишнината от основаването 

на НБКМ с фокус към различните ѝ колекции:
 ▫ Изложбен цикъл „Линия на времето“ по повод 140 години от създаването 

на Библиотеката – февруари–декември 2018;
 ▫ „Европа в старите карти“ – януари 2018;
 ▫ „Зората на свободата“  – март 2018;
 ▫ Тематична изложба, посветена на Деня на 

детската книга – април 2018;
 ▫ Тематична изложба, съпътстваща рабо-

тилницата „Основни книговезки практики и ръчна 
реставрация на хартия“ по повод Международния 
ден за опазване на културното наследство – април 
2018;

 ▫ „Българската ръкописна традиция през 
вековете“ – май 2018;

 ▫ „Перо и знаме“ – юни 2018;
 ▫ Благотворителна изложба на художника 

Петър Георгиев-Рей и скулптора Христо Михай-
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лов, средства и творби, от която са дарени на НБКМ за създаване на Зала „История на 
книгата“ и Класна стая в Библиотеката – юни 2018;

 ▫ „Египетската кампания (1798–
1801) на Наполеон Бонапарт в документи 
и издания от фондовете на Национална-
та библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – септември 2018;

 ▫ „110 години от обявяването на 
независимостта на България“ – септем-
ври 2018;    

 ▫ „Молитвата на Борис Христов: 
Мир на земята и благоволение за чове-
чеството“ – октомври 2018;

 ▫ „Киево-Печорската лавра – тра-
диция и вяра в слово и образ“ – октомври 
2018;

 ▫ Постоянна експозиция „Пътят 
на книгата“ – декември 2018;

 ▫ „Съкровищата на Националната библиотека“– декември 2018;

Водосвет и откриване на излож-
бата „Съкровищата на Националната 
библиотека“ в присъствието на Него-
во Светейшество патриарх Неофит

▫ Българската обредна тради-
ция – през цялата година;

▫ Продължи представянето на 
пътуващите изложби, създадени през 
2017 г.: „Посветен на отечеството. 
180 г. от рождението на Васил Лев-
ски“ – в България; „Книги, посоки, 
публики“ – в Словакия и Хърватия 
(на английски език).

• Други изложби
През цялата година Библиотеката бе домакин и на изяви на индивидуални тво-

рци или партньорски институции, които също поддържаха интереса към културния 
живот в институцията:

 ▫ „140 години Кресненско-Разложко въстание“ (съвместно с Община Кре-
сна) – февруари 2018;

  ▫ „Енотека и Библиотека“ (съвместно с РБ „П.К. Яворов“ – Бургас) – фев-
руари 2018;

 ▫ Изложба с творби на ученици от столичното 10 СУ „Теодор Траянов“ – фев-
руари/март 2018;

 ▫ „Оригинални хромолитографии от Руско-турската освободителна вой-
на“ (гостуваща изложба на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив) – март 2018;

 ▫ „Еклектика: Световни образци на EXLIBRIS“ (гостуваща изложба на РБ 
„Любен Каравелов“ – Русе) – април 2018;

 ▫ Тематична изложба, съпътстваща срещата на директорите на регионални-
те библиотеки в НБКМ – май 2018;

 ▫ „Преди Гутенберг и след това“ (гостуваща експозиция на Диян Павлов – 
Джими) – май 2018;
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 ▫ „За магията и душата на буквите“ на калиграфа Маргарита Иванова (съв-
местно с МФ „Св. св. Кирил и Методий”) – май/юни 2018;

 ▫ „В света на Дора Габе“ (гостуваща изложба на РБ „Дора Габе“ – Добрич) 
– юли 2018;

 ▫ „Хипократ и Пегас“(съвместно с Националния литературен музей) – юли 
2018;

 ▫  „Българската история в художествено слово и образ“ (гостуваща излож-
ба на РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен) – октомври 2018;

 ▫ Изложба по повод 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски;
 ▫ „По пътя на свободата“ (гостуваща изложба на РБ „Петър Стъпов“ – Тър-

говище) – октомври 2018;
 ▫ „Пространства за будители“ (съвместно със Съюза на народните читали-

ща);
 ▫ „Пътешественик във времето“ по повод 85 г. от рождението на проф. 

Александър Фол (съвместно с Института по тракология към БАН и НБУ) – ноември 
2018;

 ▫ „Нощни персонажи“ на фотографката Диана Флорентин – ново издание по 
повод 8-ата Нощ на театрите – от ноември 2018;

 ▫ „Животът на думите“ на художника Спартак Паскалевски – ноември 2018;
 ▫ „Марин Дринов (1838–1906)“  (гостуваща изложба на БАН) – декември 

2018;
 ▫ Изложба „21 март – световен ден на поезията“;
 ▫ Изложба „Регионални библиотеки и НБКМ“;
 ▫ Презентация (ppt) „Войната за свободата“, посветена на 140 години от 

Освобождението на България – 1 бр.;
 ▫ Презентации (ppt) за историята и дейността на Отделите, във връзка със 

140-годишнината на НБКМ – 4 бр.;
 ▫ Презентиране на дигиталната  версия на тефтерчето на Ботев във Враца – 1 бр.;
 ▫ Презентиране на колекциите пред рекламна агенция и туристическа агенция 

– 2 бр.

♦ Литературни вечери
И през 2018 г. най-голямото книгохранилище в България бе предпочитано място 

за литературни вечери, срещи с поети, писатели и творци от други сфери на изкуства-
та, провеждани в партньорство с издателства, посолства и други институции, както и 
в Клуб „Писмена“ на НБКМ. Многобройните събития също са организирани и попу-
ляризирани с участието на експертите от отдел „Координация“.

• Премиери на книги:
 ▫ „Умберто Еко в България: биобиблиография“ на проф. Александра Кумано-

ва и научен екип;
 ▫ „Театърът, наречен „Надежда“ от актьора Иван Митев;
 ▫ „Джовани Киаромани и неговото пътуване от Виена до Бурса през 1659 г.“ 

от Пенка Данова;
 ▫ „Когато времето беше безсмъртно“ от актрисата Роза Николова (по повод 30 

г. от създаването на Малък куклен театър „Слон“);
 ▫ „Д-р Симеон Табаков (1882–1918). Живот, творчество, документи“ от д-р 

Йордан Желев;
 ▫ „Записки по българските истории“ от режисьора Димо Дешев;
 ▫ „Анатомията и анатомите през вековете“ от Нана Нарлиева и Драгомир Дар-

данов;
 ▫ „Ролята на елитите в процесите на консолидиране на нациите и на нацио-
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налното строителство“ – том 34 от Известия на Института за исторически изследва-
ния към БАН;

 ▫ „Шепа живот – зрънце щастие“ от Ширин Салимова;
 ▫ „Островът и всичко останало“ от Любомир Левчев;
 ▫ „Арена“ от режисьорката Мая Вапцарова;
 ▫ „Тъга с обувки подпетени“ от Людмила Грозданова;
 ▫ „Път от светлина в безкрая“ от Тоня Борисова;
 ▫ „Изтласкване“ от Патрик Ландман и Жерар Помие;
 ▫ „Откровения върху библейското Откровение“ от Мария Еклесия;
 ▫ „Лекарство срещу рак“ от Елена Христова – благотворителна вечер за лече-

нието на дъщерята на поетесата Маргарита Петкова;
 ▫  „Непознатият Дамян Калфов“ – сборник с доклади от научната конферен-

ция по повод 130 г. от рождението на писателя (издание на НБКМ и Националния 
литературен музей); 

 ▫ „София – архитектурни забележителности“ от проф. д-р Чавдар Ангелов и 
арх. Кирил Русков;

 ▫ „Руско-турските войни (1569–1878)“ от Александър Стоянов;
 ▫ „Приближаване до взрива“ от Атанас Капралов;
 ▫ „Учебник по ромски език“ от Зофия Сердева;
 ▫ „Истината за Ким Филби“ от Петя Минкова;
 ▫ „Защото е студено“ от Валентина Радинска;
 ▫ „Пророци на България и Армения. Теодор Траянов и ген. Нъждех“ от д.н. 

Видка Николова;
 ▫ „Курският сблъсък“ от акад. Васил Сгурев;
 ▫ „Рилският манастир: история, памет, духовност“ – сборник с доклади от 

Международната научна конференция;
 ▫ Антология на българските писатели (издание на СБП);
 ▫ „Съкровищница: 140 г. от създаването на Националната библиотека“ (изда-

ние на НБКМ);
 ▫ „Зазоряване“ от Иван Гранитски;
 ▫ „Отвъд племето…“ от Мария Мусорлиева.

• Литературен клуб „Писмена“ в НБКМ
Последователно през годината са представени книги на поети и писатели като 

Людмила Филипова („Смисълът“), Георги Константинов („Миг като вечност“), Ма-
длен Алгафари („Пътят на сърцето“), Недялко Йорданов („67 сутрини“), Ивине-
ла Самулова („Пътеписи за душата на България“), Николай  Милчев („Ти и котките 
следобед“), Теодора Димова („Зове 
овцете си по име“), актьора Раш-
ко Младенов („До последен дух“), 
Таня Симеонова („Рисувам любов“ 
и „Приказки за добър ден“).

Софийската премиера на 
най-новата книгата 
на Теодора Димова

 „Зове овцете си по име“ 
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♦ Организирани посещения в НБКМ
Експерти от библиотеката ежеседмично са представяли историята и прос-

транствата на институцията пред възпитаници на следните училища и детски 
градини:

ОУ „Митрополит Авксентий Велишки“ – Самоков, столичните 62 СУ „Хрис-
то Ботев“, 18 СУ „Уилям Гладсон“, 40 СУ „Луи Пастьор“, 54 СУ „Иван Рилски“, 13 
ЕГ „Света София“, 19 СУ „Елин Пелин“, 102 ОУ „Панайот Волов“, 10 СУ „Теодор 
Траянов“, 149 СУ „Иван Хаджийски“, 112 СУ „Стоян Заимов“, 7 СУ „Св. Седмочсле-
ници“, 47 СУ „Христо Г. Данов“, СЧУ „Петко Славейков“, частна езикова занималня 
„Лукчо“, 125 СУ „Боян Пенев“, Лятната академия на НХА с ръководител Мария Лан-
дова, Детска арт градина „Щастливи деца“, ученици от Свищов, спечелили литерату-
рен конкурс.

Организирани са лекции за студенти от: специалностите „Библиотекознание, 
научна информация и културна политика“, „Българска филология“, „Славянска фи-
лология“, „Неформално образование“ и „Социални дейности“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Библиотекознание и библиография“ към УниБИТ и специ-
алност „Изкуствознание“ на НХА.

Представяни са уникални образци от документалното наследство и архивните 
сбирки, съхранявани в Националната библиотека.

♦ Други събития
Експерти от различни звена на НБКМ са работили по организирането и попу-

ляризирането на множество културни събития, осъществявани от Библиотеката или с 
нейни партньори от страната и чужбина:

▫ Участие в глобалната инициатива „Часът на Земята“;
▫ 1 март – повече от 300 деца рецитират „Аз съм българче“ (съвместно с Арт 

компания „Нови звезди“);
▫ Приемане на дарение от учениците от 125 СУ „Боян Пенев“ по програмата 

„Осинови книга в НБКМ“;
▫ Празник на вишните (съвместно с Асоциацията на завършилите Токайския 

университет в България);
▫ Кръгла маса на тема „Маракешкият договор – имплементиране в българското 

законодателство: възможности и предизвикателства“;
▫ Среща на специалисти по програма за незрящи хора;
▫ Нощ на музеите в Историческия музей – Лом: „Лом в европейските географ-

ски представи“ (с материали от фонда на НБКМ);
▫ Връчване на годишните награди на Съюза на печатарската индустрия в Бъл-

гария;
▫ „Просветление“ – конференция на Асоциацията на интериорните дизайнери;
▫ Лятна ваканция в музея (с фондация „Изиарт“);
▫ Връчване на наградите от литературния конкурс за гимназисти под наслов 

„Пурпурно перо“ на младежката организация „Ротаракт клуб София – Витоша“;
▫ „Нощ на прилепите“ в рамките на традиционна инициатива на Националния 

природонаучен музей;
▫ Кръгла маса на тема „Нов живот за културните пространства в европейските 

столици“ в рамките на „Дните на Москва в София“;
▫ Научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на 21 век“ на 

УниБИТ;
▫ Връчване на годишните награди на Съюза на народните читалища;
▫ Посещение при Н.Св. партриарх Неофит в Светия синод;
▫ Водосвет и посрещане на гости от Светия синод, водени от Н.Св. патриарх 

Неофит;
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▫ Валидиране на пощенска марка „140 г. Национална библиотека“; 
▫ Международна научна конференция „Благотворителност и култура на дари-

телството“;
▫ Съдействие при организиране на кампаниите за издаване на безплатни чита-

телски карти – 12–21 декември 2018;
▫ Училище за родители – съвместната ежемесечна инициатива на НБКМ и сп. 

„9 месеца“;
▫ Участие в благотворителни инициативи – засаждане на 140 акациеви фиданки 

за „Новата гора“ край Суходол; организиране и предаване на дарения за читалища, 
учебни заведения, български общности в чужбина и др.; 

▫ Изпращане на поздравителни адреси по повод празнини събития на други биб-
лиотеки, партньорски институции и др.

► Връзки с обществеността
Водени от убеждението, че позитивното присъствие на Националната библио-

тека „Св. св. Кирил и Методий“ в медийното пространство е изключително важно за 
нейния авторитет и обществения респект на институцията, експертите по връзки с 
обществеността насочиха голяма част от дейността си за поддържане на добри кон-
такти с медии, за предлагане на точна и интересна информация за живота в Библио-
теката, както и за привличане на нови партньори за нейното разпространение.

• Основни дейности:
 ▫ осигуряване на медийно отразяване на 140-годишнината на НБКМ и на други 

значими събития от културния календар на институцията;
 ▫ съдействие на представители на печатни и електронни медии и на НБКМ при 

създаване на репортажи, интервюта и други публикации, свързани с институцията;
 ▫ писане и редактиране на десетки публикации за сайта на НБКМ;
 ▫ писане и превеждане на текстове за сп. „Библиотека“;
 ▫ писане на текстове, редактиране, превод, подготовка за печат и цялостната 

организация по издаването на албума „Съкровищница: 140 г. Национална библиотека 
„Св. св.Кирил и Методий“;

 ▫ съдействие при създаване на текстове и презентации за НБКМ, представяни 
на официални форуми;

 ▫ координация и медийна популяризация на благотворителната арт изложба за 
създаване на Зала „История на книгата“ и Класна стая в Библиотеката; 

 ▫ координация на цялостния проект за създаване на Зала „История на книгата“ 
и Класна стая в Библиотеката;

 ▫ написване на сценарий и организация на заснемането на виртуалната разходка 
в НБКМ;

 ▫ участие в създаването на бутиково издание с електронно копие на тефтерчето 
на Христо Ботев;

 ▫ поддържане на контакт с пресцентъра на Министерството на културата и дру-
ги държавни и обществени институции; 

▫ поддържане на контакт с Обществения съвет;
▫ поддържане на контакти с дарители;
▫ координация и работа по дарителска кампания за ускоряване на дигитализация 

на фонда на НБКМ, която предстои през 2019;
 ▫ написване на текстове за историята на НБКМ за мобилно приложение Sofia 

CulTOUR и др.;
▫ съдействие за заснемане на копия от периодични издания за учебници на Бул-

вест 2000 и др.
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• Пресконференции:
  ▫ Март 2018 – по повод представяне на резултатите от програмата „Осино-

ви книга“ и дарение на ученици от 125 СУ 
„Боян Пенев“;

 ▫ Юни 2018 – два брифинга (в НБКМ 
и в БТА) по повод благотворителната излож-
ба на Петър Георгиев-Рей и Христо Михай-
лов за създаване на Зала „История на книга-
та“ и Класна стая в Библиотеката;

 ▫ Декември 2018 – за обявяване на 
празничната програма за 140 г. от създаване-
то на НБКМ.

• Публикации
 И през 2018 г. интересът на медиите към Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ бе изключително голям. В повечето случаи публикациите бяха 
положителни, медиите говореха с респект към институцията и живота в нея, включи-
телно когато възникваха проблеми със сградния фонд. Имаше и случаи на недобро-
намереност, и прояви на неразбиране на проблематиката, но броят на негативните 
публикации е пренебрежимо малък на фона на общото присъствие на Библиотеката в 
медийното пространство, формиращо общественото мнение.

 Отчитаме увеличение на броя на публикациите (информации, репортажи, 
интервюта, статии, коментари в печатни и електронни медии) – около 450 (без 
тези в регионалните издания), при около 330 през 2017 г. Традиционно най-активно е 
присъствието на НБКМ в медиите през май (72 публикации), когато отбелязваме два-
та значими празника 11 и 24 май. През 2018 г. публикациите през декември са повече 
от 85, което обясняваме с интереса към празничната програма за 140-ия рожден ден 
на Библиотеката.

 Любопитството на медиите е предизвикано както от сериозни събития като 
представянето на оригиналното тефтерче на Христо Ботев и неговото електронно из-
дание, така и от лятното „нашествие“ на прилепи в Библиотеката и последвалата Нощ 
на прилепите, организирана в партньорство с Националния природонаучен музей. 
Общият извод от работата с медиите е, че срещаме уважение, подобаващо за култу-
рен институт с национален статут, и същевременно желание за помощ и съдействие 
за решаване на проблемите на НБКМ.

• Партньорства за:
  ▫ заснемане на материали от фонда за предаване на „Денят започва с култу-

ра“ по БНТ на тема „Как се изучаваше съвременната история на България в периода 
1944–1989“;

  ▫ заснемане на архивни материали за Васил Левски – за тематично предаване 
на БНТ;

  ▫ заснемане на интервю с доц. Росен Стоянов по повод 140 г. от Освобожде-
нието на България за предаване на Канал 1, БНТ, за 3 март;

  ▫ заснемане на репортаж за новините на Нова тв по тема, свързана с т.нар. 
Петрички инцидент от 1925 г.;

 ▫ заснемане на материали по повод 130-годишнината от създаването на Со-
фийския зоопарк – за предаване на БНТ2;

 ▫ заснемане на интервю с писателя Георги Господинов за проект на Обедине-
ние „Детство без граница“;

 ▫ заснемане на репортаж за „По света и у нас“, БНТ, на тема календарната 
реформа у нас през 1916 г.;
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   ▫ заснемане на документи от БИА, свързани със Съединението – за предаване 
на „Денят започва с култура“, БНТ;

  ▫ заснемане на годишните течения на сп. „Икономика“ (1989–2004) по повод 
30 г. от излизането на бр. 1 на изданието (тогава „Икономика и икономическо регули-
ране“);

   ▫ заснемане на интервюта с Вера Ганчева и проф. Джузепе дел Агата, част от 
документален филм за Йордан Радичков, режисьор и продуцент проф. Любомир Ха-
лачев (KODIAK film);

  ▫ заснемане на рекламен клип за ВИВАКОМ;
  ▫ заснемане на епизод от „1000 крачки“ по БНТ2 и др.
И през 2018 г. работата на експертите е свързана с основната функция на Нацио-

налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и нейното добро име в общественото 
съзнание. Усилията ни са водени от идеята да направим видими добрите практики и 
да съдействаме за преодоляването на проблемите на институцията, за отварянето ѝ 
към по-широк кръг публика и превръщането ѝ в място за среща на различните изку-
ства и международен културен обмен.

Международна дейност. Проекти и програми
 
► Международна дейност 
Международният аспект в дейностите на Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ е ключов фактор в развитието на библиотечните услуги и важна 
предпоставка за постигане стратегическите цели на Библиотеката. Със съдействието 
на експертите от отдел „Координация“ се осъществяват активни партньорства с чуж-
дестранни институции в това число национални библиотеки, посолства в страната и 
български мисии в чужбина, участия в международни асоциации и съюзи. Междуна-
родната дейност е свързана както с основните функции на Библиотеката, споделяне на 
европейския и световен опит в областта на библиотечното дело, така и с усилията ни за 
разпространение и популяризиране на българското културно наследство в европейския 
и световен културен обмен, за активизиране на международния културен диалог.

♦ Сътрудничество с международни библиотечни общности и агенции
Ефективно обединени в международни библиотечни мрежи и общности, нацио-

налните библиотеки в световен и европейски мащаб осъществяват активно сътрудни-
чество помежду си. Международната федерация на библиотечните асоциации и ин-
ститути (IFLA) насърчава своите членове от над 150 страни за международно сътруд-
ничество и изследвания във всички области на библиотекознанието. Конференцията 
на директорите на националните библиотекари (CDNL) подпомага сътрудничеството 
в рамките на световната мрежа на националните библиотеки. Конференцията на ев-
ропейските национални библиотеки (CENL) осъществява активно дейността си по 
насърчаване съвместните инициативи между 49 библиотечни институции от 46 евро-
пейски държави. Конференцията на националните библиотекари в Югоизточна Евро-
па (SEENL) поставя акцент върху подпомагане общите проекти между 12-те нацио-
нални библиотеки в региона. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е 
редовен член на посочените международни общности. През 2018 г. продължава прак-
тиката за участие в проекти, финансирани от CENL, стартирана през предходната 
година. Осъществени са два успешни проекта, свързани с участие в конференция и 
провеждане на изложба, което изчерпва полагащата се годишна квота. През 2019 г. 
НБКМ ще поеме председателството на редовната Осма сесия на SEENL. 
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През 2018 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ осъществи 
активно международно сътрудничество и по линия на инициативите за сътрудничест-
во с Китай, в това число „16+1“ и „Новият път на коприната“:

 • Активното партньорство започна през май 2018 г., когато НБКМ беше покане-
на за членство в Международния библиотечен съюз на държавите по пътя на коп-
рината. Инициативата за учредяването му е на Националната библиотека на Китай, 
която към датата на провеждане на церемонията по учредяване получи подкрепата на 
25 национални библиотеки от държави в Европа и Азия. Форумът е проведен в пери-
ода 27–30 май 2018 г. в гр. Чънду, провинция Съчуан, Китай. НБКМ е представлявана 
от Деница Чернева, отдел „Преса, култура и образование“ към Посолството на Бъл-
гария в Пекин. Благодарим за любезното съдействие на колегите от посолството ни в 
Пекин.

  • НБКМ се присъедини към новоучредения Съюз на библиотеките от Китай 
и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през октомври 2018 г. Инициа-
тор за учредяването му е Публичната библиотека в Ханджоу с подкрепата на Минис-
терството на културата на Република Китай. Официалният старт е даден по време на 
Първия форум на Библиотечния съюз, проведен в периода 19–22 октомври 2018 г. в 
гр. Ханджоу, провинция Джъдзян, Китай. Своята подкрепа за инициативата дават 61 
библиотеки от Китай и ЦИЕ, представлявани от 160 участници, в това число Нацио-
налните библиотеки на България, Естония, Латвия, Македония, Полша, Словакия, 
Унгария, Черна Гора, Чехия и др. Участието на представителя на НБКМ е осъществе-
но с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Мобилност“.

Популяризирането на уникалното книжовно наследство от днешните български 
земи извън граница е една от мисиите на Библиотеката. Някои от значимите памет-
ници на писмената култура, съхранявани в НБКМ, са свободно достъпни в уеб прос-
транството на мащабни международни проекти като Световната дигитална библио-
тека (World Digital Library – WDL), Европейската библиотека (The European Library 
– TEL). В Световния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света“ присъстват значи-
ми паметници на писмената българска култура: старобългарският ръкопис от XI в. 
Енински апостол – най-старият кирилски паметник във фонда на НБКМ; Бориловият 
синодик от XIV в. от ръкописната колекция на НБКМ; Четириевангелието 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. 

В рамките на изпълнение на основните библиотечни дейности и процеси  На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ осъществява редовни оперативни 
контакти със следните международни институции:

• В структурата на НБКМ функционира Националният център за предоставяне 
на международни стандартни номера – официално представителство на международ-
ните агенции за международни стандартни номера ISBN, ISMN, ISSN и ISIL в Бъл-
гария. Безспорно е значението на активното оперативно сътрудничество, осъщест-
вявано с международните агенции с цел гарантиране спазването на международните 
стандарти и съгласуване действията по прилагането им. Поддържат се контакти и с 
националните агенции на други страни. 

• Библиотеката поддържа тясно сътрудничество и участва в редовните срещи, 
семинари на Института за информационни науки в Словения (IZUM), както и с биб-
лиотеките, членки на системата COBISS.Net. Активното партньорство е във връзка 
с осигуряване на ефективното управление на националната библиотечно-информа-
ционна система в рамките на платформата COBISS.Net (Кооперирана онлайн библи-
ографска система и услуги). Участващите в системата институции са 1325 библиоте-
ки от  7 държави.
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• България участва в  Международния библиографски справочник на преводите 
на държавите, членки на ЮНЕСКО Index Translationum, чрез представяне на  изда-
дените през съответната година преводни издания.

• НБКМ е партньор в проекта Europe Direct. На територията на Библиотека-
та 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. 

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

множество чуждестранни национални библиотеки. Традиционно активни са конта-
ктите ни със страните в Централна и Източна Европа, Близкия Изток, както и с Русия. 

През отчетния период са подписани меморандуми за сътрудничество със след-
ните библиотеки: Националната библиотека на Черна Гора „Джурдже Църнойевич“, 
Национална и университетска библиотека в Загреб, Хърватия,  библиотеките на Мал-
та, Националната библиотека на Сърбия. Направленията, по които се работи съв-
местно между националните институции, обхващат обмен на публикации и издания, 
междубиблиотечно заемане, обмен на изложби, професионален опит и научни пости-
жения, изследователски дейности и издателски инициативи, съвместни конференции 
и семинари, общи проекти и програми в областта на съхраняване, опазване, рестав-
рация и дигитализация на писменото културно наследство.

♦ Международни форуми 
Ключово място в календара на НБКМ за 2018 г. заема организираната по повод 

140-годишнината от основаването на националната институция Международна науч-
на конференция под надслов „Благотворителност и култура на дарителството“. Кон-
ференцията привлече 46 участници от 10 държави. В рамките на двата конферентни 
дни, 10–11 декември 2018 г., свои доклади представят гостуващите чуждестранни 
лектори – дипломатите Н.Пр. Доника Ходжа, посланик на Албания в България, и 
д-р Андреас Сааведра Бараона, почетен консул на Република Чили; представителите 
на национални библиотеки Дзинтра Мукане, изпълнителен директор на Латвийската 
национална библиотека, Измет Овчина, директор на Националната и университет-
ска библиотека на Босна и Херцеговина, Адиба Исмайлова, заместник-директор на 
Националната библиотека на Азербайджан, Питър Анталфи, завеждащ отдел „Меж-
дународно и културно  сътрудничество“ в Национална библиотека на Унгария, как-
то и Елизабета Георгиев от библиотеката „Детко Петков“ – Димитровград, Сърбия. 
Участие с доклади без конферентно присъствие имат националните библиотеки на 
Гърция и Румъния, Педагогическият университет „Богдан Хмелницки“ – Мелитопол, 
Украйна.

В рамките на отчетния период експерти от НБКМ участват в международни 
конференции и семинари, проведени в чужбина, някои от които са посочени, както 
следва:

   • VII международна конференция „Международен форум на книгата“ (The 
International Summit of the Book) в Баку, Азербайджан. Инициативата е начинание на 
ЮНЕСКО и Конгресната библиотека  във Вашингтон, САЩ, а организатор през 2018 
г. е Международният център „Низами Ганджави“ (NGIC – Nizami Ganjavi International 
Center). Програмата на това мащабно културно събитие включва участия на държав-
ни лидери – Георге Иванов, президент на Република Македония, Ана Бирчал, вице-
премиер на Румъния, Вайра Вайк-Фрайберга, президент на Латвия (1997–2007), Иво 
Йосипович, президент на Хърватия (2010–2015), Емил Константинеску, президент на 
Румъния (1996–2000); президенти на ИФЛА през изминали периоди – Ингрид Парент 
(2011–2013), проф. Клаудия Лукс (2007–2009); представители на държавни институ-
ции, национални библиотеки, университети и др. от Азербайджан, България, Вели-
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кобритания, Египет, Латвия, Ливан, Мексико, Румъния, САЩ, Сингапур, Хърватия и 
др. Директорът на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова участва в сесия „Книги, 
образование и медийна грамотност“ с експозе и дискусия по темата. Форумът се про-
веде в периода  18–19 март 2018 г.

  • III издание на Международния конгрес „Култура на четенето в съвременния 
свят“ в Астана, Казахстан. Форумът е организиран от Националната академична биб-
лиотека със съдействието на Министерството на културата и спорта на Република 
Казахстан. Участват представители от 26 държави. Директорът на НБКМ доц. д-р 
Красимира Александрова представи презентация на тема „Съвременната информа-
ционна среда и съхраненото знание: щрихи от дейността на Националната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Методий“ на Република България“. 

Признание и награда за висок професионализъм и принос в развитието на биб-
лиотечното дело са връчени на ръководителите на седем национални библиотеки, в 
това число и директорът на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова. Форумът се 
проведе в периода  11–12 септември 2018 г.

• VII годишна среща на Конференцията на Националните библиотекари от 
Югоизточна Европа (SEENL) е проведена в Националната библиотека на Сърбия. 
Централната тема на конференцията е състоянието на дигитализацията в национал-
ните библиотеки на Югоизточна Европа и проблемите, свързани със съхраняването 
и защитата на дигиталните обекти, с акцент върху проблемите на опазването, съхра-
нението и защитата на физическите носители. Участници са директорите и експерти 
по дигитализация на националните библиотеки от Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Гърция, Македония, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора. Срещите са 
проведени в периода 4–5 октомври 2018 г.

• Годишно обучение, организирано от Главна дирекция „Комуникации“ на Ев-
ропейската комисия, предназначено за мрежата от Европейски документационни 
центрове, е проведено в Брюксел, Белгия. Участие взе ръководителят на Европейския 
документационен център към НБКМ Ваня Аврамова. Обучението се проведе в пери-
ода 22–23 ноември 2018 г.

• XXI годишна международна COBISS конференция, организирана от Ин-
ститута за информационни науки (IZUM), е проведена в Марибор, Словения, с учас-
тието на  260 библиотечно-информационни специалисти от 11 държави. Работата на 
Националния COBISS център в България е представена от нейния ръководител Румя-
на Петрова. Семинарът се проведе в периода 28–29 ноември 2018 г.

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

ляризиране богатството и многообразието на националното ни културно наследство. 
Дейностите ни в тази посока имат по-широка рамка на публична изява чрез отбеляз-
ване на национални празници, провеждане на изложби, културни инициативи с тра-
диционен характер и др. 

През 2018 г. няколко изложби на НБКМ причат вниманието на международната 
общност: 

▫ Изложбата „Книги, посоки, публики“ гостува в Словакия, Белгия, Хърватия.
▫ Първи Софрониев (известен и като Първи Котленски) препис от 1765 г. на Па-

исиевата „История славянобългарска“ гостува в Брюксел, Белгия, по покана на бъл-
гарския еврокомисар Мария Габриел.

▫ Три ръкописа от фонда на НБКМ участват в изложбата „Шедьоври на църков-
ното изкуство от България“ в Третяковската галерия в Москва, организирана със съ-
действието и финансовата подкрепа на Министерството на културата, на посланика 
на България в Русия,  Н.Пр. Бойко Коцев, както и на Българския културен институт в 
Москва.
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▫ Изложбата „Египетската кампания (1798–1801) на Наполеон Бонапарт в доку-
менти и издания от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, създадена от експертите на Библиотеката по повод 220-годишнината от начало-
то на военната кампания на Наполеон Бонапарт в Египет, привлече посетители от 23 
държави по време на официалното си откриване в НБКМ.

▫ Изложбата „Киево-Печорската лавра – традиция и вяра в слово и образ (старо-
печатни, редки и ценни издания от фондовете на НБКМ)“ е организирана съвместно 
с Посолството на Украйна в България по повод 100-годишнината от установяването 
на дипломатически отношения между България и Украйна.

Подробен списък на изложбите на НБКМ, гостували в чужбина през 2018 г., 
в хронологичен порядък:

• Изложба, представяща заглавия от фонда на НБКМ, в рамките на конферен-
цията „Еминеску – национален поет, универсален поет“ в  Крайова, Румъния. Съби-
тието е по повод  националния ден на културата на Румъния. Организатори са Биб-
лиотеката на Крайова „Александру и Аристия Аман“, Националната библиотека на 
България „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалната библиотека „Христо Ботевׅ“ – 
Враца. Откриване 15 януари 2018 г. 

• Изложбата „Книги, посоки, публики“ гостува на Българския културен център 
(БКИ) в Братислава, Словакия, по повод майските празници на духовността и нацио-
налната ни просвета и култура. Гости на откриването са посланикът на Република 
България в Словакия Н.Пр. Йорданка Чобанова и пълномощният министър Виктория 
Меламед, представители на други дипломатически мисии, на българската общност и 
на културни институции в града. Откриването се състоя на  3 май 2018 г. 

 • Първи Софрониев (известен и като Първи Котленски) препис от 1765 г. на Па-
исиевата „История славянобългарска“ и част от изложбата „Книги, посоки, публики“ 
са представени в сграда Berlaymont, седалището на Европейската комисия в Брюксел, 
Белгия. Събитието е организирано от българския еврокомисар Мария Габриел, а сред 
участниците в него са министри, посланици, евродепутати и много българи, работещи 
в евроинституциите. Представянето се състоя в Деня на българската просвета и кул-
тура 24 май 2018 г. 

 • Три ръкописа от фонда на НБКМ участват в изложба на Третяковската  га-
лерия в Москва, Русия: Добрейшово четириевангелие (НБКМ 17), Четириеванге-
лие (НБКМ 22, 467), Рилско четириевангелие (НБКМ 31), която се проведе в периода 
юни – септември 2018 г.

• Изложбата „Книги, посоки, публики“ гостува в Националната и университет-
ска библиота в Загреб, Хърватия. Тя е открита съвместно с посланика на Р.България  
в Хърватия Н.Пр. д-р Таня Димитрова, Хърватско-българското дружество в Загреб и с 
участието на г-жа Михаела Майцен-Маринич, завеждащ отдел „Книги и издателства“ 
в Министерството на културата на Хърватия. Гостуването е осъществено с финанси-
ране, осигурено от CENL и Министерството на културата на Хърватия. Откриването 
се състоя на 3 юли 2018 г.

 • Изложбата „Книги, посоки, публики“ гостува на Държавната научна библио-
тека  в Банска Бистрица, Словакия, с любезното съдействие на Българския културен 
център в Братислава, Словакия. Откриването се състоя в деня на празника на светите 
братя Кирил и Методий, който се отбелязва от всички словаци на 5 юли 2018 г. 

• Изложбата, посветена на 220-годишнината от началото на военната кампания 
на Наполеон Бонапарт в Египет, привлече гости от 23 държави – повече от 150 спе-
циалисти в областта на османистиката и докторанти от над 110 университета, ака-
демични, изследователски и куртурни институции. Церемонията по откриването се 
състоя в НБКМ на 13 септември 2018 г.

• Изложбата „Киево-Печорската лавра – традиция и вяра в слово и образ“  е 



44

открита в НБКМ от посланика на Украйна в Република България Н.Пр. Виталий Мос-
каленко, в присъствието на ръководителите на дипломатическите мисии на Сърбия, 
Македония, Босна и Херцеговина в София, представители на Държавната агенция за 
българите в чужбина на 16 октомври 2018 г.

Някои от по-мащабните изяви с международно участие, проведени в НБКМ, 
включват следните организирани посещения и мероприятия:

• Петдесет представители на Дружеството на историците на Рашка област, Сър-
бия се запознаха с историята на НБКМ и с някои ценни старопечатни издания от 
библиотечния фонд. Сред тях са специалисти по история, библиотекари от Народната 
библиотека „Стефан Първовенчани“ – Кралево, обществени работници, преподавате-
ли, ученици и свещеници от Кралево и околните места. Посещението се състоя на 2 
февруари 2018 г.

• Дванадесет членове на ЕБЛИДА (Европейско бюро на библиотечните, инфор-
мационните и документационните асоциации) се запознаха със сградата и колекциите 
на институцията, с пътуващата експозиция „Книги, посоки, публики“.  Посещението 
се осъществи на 27 февруари 2018 г.

 • Празник на цъфналите вишни – О-ханами, е отбелязан за 14-ти път в НБКМ 
със съдействието на Асоциацията на завършилите Токайския университет в България 
и с участието на Н.Пр. Сусуму Уеда, временно управляващ Посолството на Япония в 
България, 20 април 2018 г.

 • Участници във фестивала Типофест – специалисти по палеография, кали-
графия, летеринг, наборен печатен шрифт от Великобритания, Полша, Франция, Ни-
дерландия, Германия, Турция – се запознават с изложбата „Българската ръкописна 
традиция през вековете“ в НБКМ. Посещението е инициирано от организаторите на 
фестивала и се състоя на 25 май 2018 г.

 • Посланиците на Федеративна Република Бразилия Н.Пр. Ана Мария Сампа-
йо Фернандес, и на Южноафриканската република Н.Пр. Ванеса Калвер, заедно със 
съпругите на ръководителите на дипломатическите мисии у нас на Австрия, Вене-
цуела, Гърция, Дания, Испания, Полша, Япония, Аржентина и Швейцария, гостуват 
на НБКМ. Гостите се запознават с част от ценните ръкописи и старопечатни книги, 
съхранявани в библиотечните колекции. Посещението е организирано по инициатива 
на бразилския посланик в Р.България и се състоя на 5 юни 2018 г.

 • Делегация от седемнадесет китайски политици, дипломати и експерти, водена 
от г-н Цао Дзиенминг, зам.-председател на Постоянния комитет на Общокитайското 
събрание на народните представители (ОСНП) на Китайската народна република по-
сещават НБКМ, провеждат среща и разглеждат документи от библиотечния фонд, до-
казващи дългогодишните контакти между двете страни. Посещението се осъществи 
по инициатива на Народното събрание на Р.България на 19 октомври 2018 г.

Съществена роля за укрепване и разширяване на международните контакти и 
сътрудничество играе постоянният диалог с чуждестранните партньори. През от-
четния период са осъществени множество срещи с културни служби, посолства и 
институции по повод съвместни инициативи, в това число дипломатическите мисии 
на Бразилия, Чили, Китай, САЩ, Украйна, Ирак, Саудитска Арабия, Албания, Косо-
во, Казахстан, Азербайджан и др., държавни институции и експерти от Корея, САЩ, 
Япония, Белгия, Молдова и др. 

► Проекти и програми
През 2018 г. НБКМ разработва 18 самостоятелни и 5 партньорски проекта. От 

тях 11 са отчетени, 5 са в процес на изпълнение и 7 не са одобрени.
• Проекти – 2018 г.:
1. наименование: Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Национал-
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ната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. – АХУ – Вх. №0023-2900/21.05.2018г., 
за 21 692 лв. Договор № 4-ОР/23.07.2018г. (Одобрен, изпълнен, отчетен).

2. наименование: Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреж-
дания в Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ чрез ремонт и рекон-
струкция на съществуваща тоалетна. – АХУ – Вх. № 0023-2900/21.05.2018г., за 13 037 
лв. Договор № 6-ДА/18.05.2018г. (Одобрен, изпълнен, отчетен).

3. наименование: Отбелязване на 140 години от създаването на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. –  Министерство на културата, Вх. № 18-00-
80/13.06.2018 г., за 9800 лв. Договор № РД 11-00-257/29.08.2018 г. (Одобрен, изпъл-
нен, отчетен).

4. наименование: 140 години Национална библиотека – съхранените архиви през 
призмата на бъдещето. – Дарителска кампания на Райфайзен Банк, внесен on line. До 
момента сумата е 3667,98 лв. В процес на изпълнение.

5. наименование: Интерактивно представяне – звуково и визуално, на ценни екс-
понати от съдържанието на колекциите на Националната библиотека с цел привлича-
не на по-широк кръг посетители сред младежта, сред чуждестранни граждани и сред 
хора със специални потребности. – Национален фонд култура, Вх. № KNT-118-N-18-
ORG0358-11, за 5000 лв. Договор № 118-N-1/01.06.2018 г. В процес на изпълнение.

6. наименование: Помощ за книгата. – Министерство на културата,  Вх. № 18-
00-91/12.07.2018г., за 2000 лв. Договор № РД 11-06-165/24.10.2018г. В процес на из-
пълнение.

7. наименование: Участие в 1-ви Международен форум на библиотеките, Хан-
гжу, Китай, 19–22 октомври 2018 г. – Национален фонд култура, Вх. № МОВ-117-3-
1-18-ORG0358-4, за 1130 лв. Договор № 117-3Р-4/17.07.2018 г. (Одобрен, изпълнен, 
отчетен).

8. наименование: Българските библиотеки – съвременни центрове за четене 
и информираност. – Министерство на културата,  Вх. № 18-00-117/25.07.2018 г., за 
8179,58 лв. Договор № РД 11-06-247/13.11.2018 г. (Одобрен, изпълнен, отчетен).

9. наименование: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „На-
следство БГ“ BG05M2OP001-1.001. Европейско финансиране по програма НОИР. В 
процес на изпълнение. 

10. наименование: Модели за литературни музеи – Регионалните библиотеки 
като иновативни туристически атракционни центрове за писмено културно наслед-
ство. – Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег  България – Македония, 
Call for proposals № 2014TC16I5CB006-2018-2, за 100 000 евро. Не е одобрен.

11. наименование: 140 години Национална библиотека – традиции в бъдещето. 
Социално отговорна инициатива на Лидл България, подаден on line, за 19 820 лв. 
Одобрен, но не финансиран, поради приоритетна подкрепа на НПО.

12. наименование: Изготвяне на спонсорски пакети за финансиране на 3D ма-
пинг. Непроявен интерес от поканените спонсори.

13. наименование: Обогатяване на информацията в Постоянната изложба  „Кни-
ги,  посоки,  публики“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ чрез  
подробно звуково и визуално представяне на експонатите на изложбата с цел привли-
чане на по-широк кръг посетители сред младежта, сред чуждестранни граждани и сред 
хората със специални потребности. – Дарителска програма за опазване на природното 
и културно наследство на Мото-Пфое. Вх. № 181/08.02.2018 г., за 11 000 лв. Неодобрен.

14. наименование: Библиотеките – новите музейни смарт пространства. Interreg 
–  ИПП България – Сърбия 2014–2020 г.. Невнесен, отказ на партньор.

15. наименование: Skills and Knowledge Exchange по Програмата на CENL за 
гостуване на изложбата „Книги, посоки, публики“ в Националната и университетска 
библиотека на Хърватия в Загреб (779,23 евро) (Одобрен, изпълнен, отчетен).
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16. наименование: Skills and Knowledge Exchange по Програмата на CENL за 
участие на представители на Националните библиотеки на Латвия и Унгария в меж-
дународната конференция в София, организирана от НБКМ по повод 140 години от 
основаването на библиотеката. (936.42 евро) (Одобрен, изпълнен, отчетен).

17. наименование: Erland Kolding Nielsen Grant по Програмата на CENL на тема 
„Съкровищата на Националната библиотека на България. Международна конфе-
ренция и изложба по повод 140 години от създаването на библиотеката“. Проектът 
включва провеждане на международна конференция на тема „Благотворителност и 
културата на дарителството“, подготовка на изложба и луксозен албум на тема „Съ-
кровищата на Националната библиотека на България“. Не е одобрен.

18. наименование: EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation на тема 
„Спорт и библиотеки за овластяване на младежта“ по Проект по норвежката програ-
ма за сътрудничество в Полша. Не е одобрен.

• Участие в партньорски проекти на институционално и експертно ниво в 
национални проекти по ФНИ-МОН, ЕСФ и ОПРЧР: 

1. наименование: Цифровизация на репертоара на българската възрожденска 
книжнина (1801–1878) – ФНИ, Договор № ДН 05/2 от 14 декември 2016–2018 г. Ръко-
водител: Доц. д-р Васил Загоров. Участници в проекта от НБКМ: доц. д-р Кр. Алек-
сандрова, Силвия Филипова, Юлия Карадачка-Симеонова. (Отчетен).

2. наименование: Модели за социализация на културно-историческото наслед-
ство в „интелигентен град“ – ФНИ, Договор № ДН 05/3 от 14 декември 2016–2018 г. 
Ръководител: Проф. д-р София Василева. Участник в проекта от НБКМ: доц. д-р Кр. 
Александрова. (Отчетен).

3. наименование: Иновативен модел за изследване и социализация на стран-
джанското книжовно-документално културно наследство – ФНИ, Договор № ДН 05/5 
от 14 декември 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. (Отчетен).

4. наименование: Музикално ръкописно наследство на Рилския манастир. Двуе-
зични музикални ръкописи – дигитализиране и изследване – ФНИ, Договор № К 02/1 
от 2014  до 2018 г. Ръководител: чл.-кор. Светлана Куюмджиева. Участник в проекта 
от НБКМ: доц. д-р Елена Узунова. (Отчетен).

5. наименование: Информационен портал за архивно-документално наследство 
на Българското възраждане. ФНИ (КП-06-Н 25/2 от 13 декември 2018 г.) Участници 
в проекта от НБКМ: ръководител: доц. д-р Християн Атанасов, доц. д-р Красимира 
Александрова, Ваня Аврамова. (Одобрен).   

• Библиотечни проекти и програми
През 2018 г. програмата на НБКМ „Осинови книга“ отбеляза сериозен подем. 

Осиновените паметници по програмата през 2018 г. са 6 бр.;  реставрирани по про-
грамата през 2018 г. – 5 бр.; осигурени кутии за архивно съхранение на пергаментни 
ръкописи през 2018 г. – 8 бр.; събрана от дарения по програмата сума: 8056 лв., пре-
доставени от 1 училище и 2 организации с нестопанска цел.
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АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
► Човешки ресурси
• Численост на персонала: 
  ▫ 206 щатни бройки, 
  ▫ 10 извънщатни бройки по ПМС № 66.
Средносписъчен брой на служителите за 2018 г. е 216, от тях 181 жени и 8 майки.
През 2018 година постъпилите на работа в библиотеката са 28 човека. Напусна-

лите са 27, като прекратяването на трудовия им договор е:
  ▫ до изтичане на срока за изпитване – 2 бр.,
  ▫ по взаимно съгласие на страните – 11 бр., 
  ▫ с писмено предизвестие от служителя – 6 бр.,
  ▫ без предизвестие от служителя 1 бр.,
  ▫ срещу уговорено обезщетение – 1 бр.,
  ▫ поради придобито право на пенсия – 6 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. Междубибл. Зае-

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

21 щ. бр.
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  ▫ 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“ – 14 щ. бр.
  ▫ Отдел „Административен офис“ – 6 щ. бр.
  ▫ Отдел „Финансово-счетоводна  дейност“ – 6 щ. бр.
  ▫ Отдел „Човешки ресурси“ – 2 щ. бр.
• Направление „Стопански дейности“ – 16 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“ – 6 щ.бр.
• ПМС66 – 10 бр. към 31.12.2018 г.

► Възрастова структура на персонала
През 2018 г. най-много са служителите от 41 до 55 години – 91, следват групите 

на 25 до 40 годишните – 56 бр. и на 56–63 годишните – 56 бр., над 63 години – 13 броя 
и до 25 години – 0. 

► Заплащане
Средномесечният доход на служителите в НБКМ за 2018 г. от заплати и допъл-

нителни възнаграждения е 884,08 лв.

► Обучение и квалификация на персонала
◦ По план са проведени задължителните квалификационни курсове, предназна-

чени за библиотечни специалисти. Проведени курсове COBISS:

 Курс
Брой 

участници 
(НБКМ)

Брой участници 
(НАЦИД)

Брой 
часове

1. Използване на софтуера COBISS3/ 
Прехвърляне на записи и сведения за фонда 12 1 24 

2. Използване на софтуера COBISS3/
Каталогизация – разширен курс 5 3 40 

3. Използване на софтуера COBISS3/ Набавяне 
– монографии 9 2 24

 Общо: 26 6 88 

◦ 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 
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проведено обучение за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Дата: 
16.05.2018 г. Брой учебни часове: 8 ч. Брой лица: 1 бр.

◦ На основание Наредба РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провежда-
нето на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по прави-
лата за осигуряване на ЗБУТ е проведено обучение. Период: 31.05.2018–01.06.2018 г. 
Брой учебни часове: 6 ч. Брой лица: 14 бр.

◦  Проведено е еднодневно обучение по GDPR. Период: 07.06.2018 г. Брой учеб-
ни часове: 4 ч. Брой лица: 20 бр.

◦ Проведен е еднодневен семинар по „Актуални промени в трудовото и осигу-
рително законодателство през 2018г.“. Период: 22.02.2018 г. Брой учебни часове: 8 ч. 
Брой лица: 2 бр.

◦ Проведен е двудневен семинар по „Възникване, изменение и прекратяване на 
трудовото правоотношение“. Период: 25.01.2018–26.01.2018 г. Брой учебни часове: 
16 ч. Брой лица: 1 бр.

► Ключови статистически данни към 31 декември 2018 г.

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

Персонал по вид 2018 2017

Общо 206+10 ПМС 206+11 ПМС
Професионален 
библиотечен персонал* 107 107

Друг квалифициран 
персонал 68 67

Друг персонал 41 43
*Отчитат се всички 

библ.длъжност без архив

Персонал по образование

С висше образование, от 
тях:

 – с библиотечна 
квалификация

176

130

174

132

Със средно образование, от 
тях:

– с библиотечна 
квалификация

36

6

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
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Направление 
„Комплектуване на 
библиотечни документи“ 

20 20

Направление 
„Библиографска обработка 
на библиотечни документи“ 

21 21

Направление „Национална 
библиографска агенция“ 28 28

Направление 
„Административно-
финансови дейности “ 

14 13

Направление „Стопански 
дейности“ 16 17

ПМС 66 10 11

Възрастова структура на персонала

жени мъже жени мъже

До 25 години 0 0 3 0

От 25 до 40 години 46 9 46 9

От 41 до 55 години 77 14 78 14

От 56 до 63 години 48 8 51 7

Над 63 години 9 4 6 3

Обучение на персонала

Брой специалисти, 
участвали в 
квалификационни курсове

64 51

Брой учебни часове 130 109

Персонал по образование
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► Здравословни и безопасни условия на труд
През 2018 г. Комитетът по условия на труд (КУТ) при Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ и отговорникъ по ЗБУТ ефективно подпомагат Директора 
на библиотеката в управлението на дейността по осигуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд. 

В съответствие с действащата нормативна уредба по безопасност и здраве на 
работа, КУТ и отговорникът по ЗБУТ следят активно за недопускане на 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 про-
веждани 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 осигуряващи безопасна и здравословна работа:

 ▫ Периодично и по сигнал са извършвани проверки за условията на труд на ра-
ботните места.

 ▫ През месец януари 2019 г. е издадена заповед за определяне на служителите, 
провеждащи инструктажите (начален, периодичен, извънреден и на работното мяс-
то). Те са провеждани от отговорните длъжностни лица в срок. 

 ▫ През месец януари комисия, определена със заповед на директора, предложи 
подходящи работни места за хора с намалена работоспособност и в срок до 14 фев-
руари 2019 г. са уведомени съответните органи – Териториално поделение на НОИ и 
Агенцията по заетостта.

 ▫ През месец април са подадени уведомления до Инспекцията по труда съглас-
но 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 здра-
вето при работа са закупени най-необходимите лекарствени и медицински материали 
за оказване на първа долекарска помощ. 

 ▫ През месец септември по единия от одобрените и реализиран проект  с  Аген-
ция за хора с увреждани е направен ремонт на тоалетна, адаптирана за хора с увреж-
дания.

 ▫ През месец октомври приключи и вторият проект, субсидиран от Агенция за 
хора с увреждания  – „Подобряване условията на труд за хора с увреждания, работе-
щи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Закупени са бюра, столо-
ве и периферна техника, съобразени с потребностите на служителите.

 ▫ През месец октомври на служителите в Националната библиотека са извърше-
ни медицински прегледи, включени в пакет „Профилактика – подобряване на здраве-
то и предпазване от заболяване“. Пакетът услуги включва: клинични лабораторни из-
следвания и прегледи от специалист по вътрешни болести, офталомолог и невролог.

 ▫ Закупени са отоплителни уреди за помещенията, в които не работи парното, 
за да се осигури нормална стайна температура за служителите.

 ▫  Подписан е договор за частична подмяна на старата дограма с PVC дограма.
 ▫ Закупени са филтри за обезпрашаване на парното с цел осигуряване на непре-

къснат режим на работа.
 ▫ Подновени са дозаторите за тоалетна хартия и кърпи за ръце в санитарните 

помещения.
 ▫ Извършена е частична подмяна на офис оборудване.
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 ▫ Подписан е договор с изпълнител за ремонт на покрива, чиито падащи еле-
менти са  непрекъсната заплаха за служителите.

 ▫ Закупени са шест броя проточни бойлери за топла вода, които ще се монтират 
в печатната база и санитарните помещения.

 ▫ Стартира ремонт на три тоалетни.
 ▫ В общите зони на Библиотеката, където има машини, за служителите и чита-

телите ежедневно е осигурявана питейна вода.

►  Стопански дейности
• Сграден фонд
През 2018 г. продължи тенденцията за подобряване състоянието на сградния 

фонд, обособяване на привлекателна и комфортна среда за служителите и потреби-
телите на Библиотеката. 

През отчетната година е направено обследване на каменната пластика на глав-
ния корниз на покрива на НБКМ. През юли 2018 г. стартира процедура за основен 
ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на покрива на На-
ционалната библиотека – провеждане на обществена поръчка, подписан договор и 
изготвен проект. 

Изготвен е Инвестиционен проект за бариера и контрол на достъпа до паркинга 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Във връзка със 140-годишнината от създаване на Националната библиотека е 
открита Зала „История на книгата“, за което е извършен ремонт на помещение, което 
по предварително изготвен проект е оборудвано с нови мебели, щори, табла, проек-
тори, пирамида и др.

През годината са стелажирани помещения за нуждите на книгохранението, за-
купени са метални шкафове съгласно изискванията за съхранение на документи, съ-
държащи лични данни и класифицирана информация.

През декември 2018 г. след обилни дъждове и протичане е извършен авариен 
ремонт на част от покривно покритие на средно тяло.

• Електрически инсталации
Текущо е извършвана подмяна на 180 луминисцентни пури, ел. крушки, старте-

ри, ел. контакти, разклонители, ел. ключове, подмяна на ел. проводник.
Ежедневно се наблюдават наличните ел. уреди и се възстановява нарушено ел. 

подаване. 
След възниквала авария в електрозахранването в края на 2017 г., в началото на 

2018 г. е направено одит – диагностика и инфрачервена томография на електрозахран-
ващата инсталация в НБКМ. Изготвен е и е реализиран проект за цялостна подмяна на 
съоръженията в съществуващия трафопост в сградата на Библиотеката, което е първа 
стъпка към належащия ремонт на цялата ел. инсталация и възможност за предотвратя-
ване на сериозни аварийни събития – запалване, късо съединение, пожар и т.н.

Пожароизвестителната и охранителна инсталация се поддържат абонаментно 
по договор.

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

ментно. 
През декември 2018 г. са подменени филтрите на климатичната камера.
През 2018 г. са закупени и поставени в най-проблемните помещения 6 бр. кли-

матици, 14 бр. ел. печки и проточни бойлери.
• Водоснабдяване и канализация
Канализационните тръби и тръбите за парното отопление в НБКМ са стари и 
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много често аварират. През годината текущо са извършвани: подмяна на глави на ба-
терии, ръкохватки за чешми, подмяна и ремонт на казанчета, отпушване на канали и 
тоалетни. 

• Снабдяване и автотранспорт
Текщо са организирани и изпълнявани дейности по получаване, разпределяне 

и снабдяване на отделните структурни звена в Библиотеката с материални активи, 
необходими за осъществяване на ежедневните дейности на всички направления и от-
дели.

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

Транспортните нужди на НБКМ (командировки на служители, закупуване на 
материали и консумативи, пренос на продукция и имущество) са осигурени от собст-
вен транспорт –микробус и от лек автомобил Хюндай Санта Фе, който през 2018 г. 
Националната библиотека придоби безвъзмездно като дарение от Външно министер-
ство.

• Хигиена 
За поддържането на хигиената в сградата на Библиотеката през 2018 г. са заку-

пени нови помощни средства.
През декември започна основния ремонт на 3 тоалетни помещения в сградата, 

което ще подобри комфорта на служителите и посетителите на Библиотеката.
Регулярно се зареждат хигиенни материали.
• Охрана
Деноннощната охрана и пропусквателният режим в сградата на НБКМ се оси-

гуряват от външна охранителна фирма.
От декември 2018 г. е въведена система за контрол на достъпа чрез електрон-

ни устройства, която ще осигури надежден пропускателен режим, нормална работна 
обстановка, опазване на имуществото, документацията и информацията, както и ще 
обезпечи личната сигурност на пребиваващите в сградата.

► Финансово управление
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ e държавен културен ин-

ститут с национално значение – второстепенен разпоредител с бюджет към министъ-
ра на културата, на основание Закона за обществените библиотеки от 6 юли 2009 г., 
изменен в ДВ бр. 68 от 2 август 2013 г. и ПМС № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне 
на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерство на 
културата. 

Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2018 г. приходи на Национал-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са в размер на 235 298 лв., а на разходите 
4 088 107 лв. 

• Приходи – анализ на изпълнението на приходите 
 Общият размер на приходите към  31 декември 2018 г. е 218 975 лв., разпреде-

лени по параграфи и подпараграфи, както следва:
§§ 24-04 „Нетни приходи от  продажба на услуги, стоки и продукция“ – 74 

108 лв. Това са приходи от продажба на читателски карти и услуги на НБКМ, от або-
намент и специализирани издания. 

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ – 108 133 лв., които предста-
вляват 49,38% от общия размер на реализираните приходи от наеми, на основание 
сключени договори за предоставяне на имущество под наем на български фирми и 
физически лица. 

§§ 25-01 „Такси за административни услуги и други дейности“ – 27 375 лв. 
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– 12,5% . Тези такси са събрани на основание утвърден ценоразпис от директора на 
Библиотеката във връзка с ПМС №290/20 октомври 2011 г. и с ПМС № 268/2 октом-
ври 2015 г. за допълнение на тарифа за таксите. Ценоразписът се актуализира текущо 
и в него са утвърдени цени на отделните услуги, извършвани от Националната биб-
лиотека – за присъждане на издателски идентификатор (код). 

§§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“  – 7474 лв. При-
ходът е от настъпило застрахователно събитие.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ – 1378 лв. Приходът е от предадени вто-
рични суровини.

§§ 37-01 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – минус 22 130 лв. 
внесен дължим ДДС.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет-
ните предприятия /-/“ – отчетен е 3% данък върху приходите от стопанска дейност 
в размер на  3187 лв.

§§ 45-01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от 
страната“ – получени дарения в размер на 25 824 лв., които в процентно изражение 
са 11,79% от общите приходи.

• Разходи – анализ на изпълнението на разходите
Към 31 декември 2018 г. по отчета за касово изпълнение на бюджета на Нацио-

налната библиотека „Св. cв. Кирил и Методий“ са отчетени разходи в размер на 4 024 
433 лв.,  3 624 433 лв. са реално извършени, а 400 000 лв.  са посочени в §§ 51-00 „Ос-
новен ремонт на ДМА“ за предстоящ ремонт на покрив, предоставени с акредитив. 

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови право-
отношения“ –  отчетени са 2 095 903 лв. за 206 щатни бройки. 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ – изразходваните 
средства по отчета към 31 декември 2018 г. са в размер на 191 731  лв. Отчетени са 
разходите за плащания на нещатния персонал, нает по трудово праоотношение, на 
персонала по извънтрудови правоотношения, како и изплатените суми за СБКО и 
други с характер на възнаграждение – обезщетение на персонала и други плащания и 
възнаграждения (болнични от работодател).

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“  
Изразходваните средства по отчет към 31 декември 2018 г. са  в размер на 428 

816 лв., като са спазени изискванията на нормативното законодателство.  
§ 10-00 „Издръжка“
 Разходите за издръжка са в размер на 782 526 лв., което представлява  19,44% 

от общия размер на разходите. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разхо-
дите за външни услуги – 349 381 лв. или 44,64% от разходите за издръжка (обичайни 
разходи за дейността като телекомуникационни и пощенски услуги, абонамент и под-
дръжка на софтуер и хардуер, интернет, охрана); разходи за  вода, горива и енергия 
– 222 634 лв. или 28,45% от разходите за издръжка; разходи за материали в размер на 
110 579 лв., изразходвани за закупуване на канцеларски материали, хигиенни матери-
али, консумативи за офис техника и др., които заемат 14,13% от разходите за издръж-
ка; разходи за текущ ремонт на сградния фонд в размер на 65 522 лв. или 8,37% от 
разходите за издръжка, разходи за командировки в страната – 1967 лв. и командиров-
ки в чужбина – 11 263 лв. Разходи за застраховки – 16 395 лв. или 2,09% от разходите 
за издръжка. 

Платени държавни данъци и такси за 2018 г. са в размер на 17 193 лв. 
§§ 46-00 „Разходи за членски внос“ 
Към 31 декември 2018 г. са изплатени общо 4893 лв. – ISMN, CENL, IFLA, 

ББИА и Български институт за стандартизация.
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• Капиталови разходи за материално-техническа база и ремонти
През 2018 г. са изразходвани средства, както следва: 
▫ Основни ремонти – 433 993 лв., от които 400 000 лв. са предоставен акредитив 

за ремонт на покрив. 
▫ По участие в проект „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в На-

ционалната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез Агенция за хората с увреж-
дане към Министерство на социална политика са отчетени 13 037 лв. за ремонт на 
тоалетна, 21 692 лв. за подобряване на работни места и закупуване на компютърно 
оборудване.

▫ 7056 лв. – проект за ремонт на покрив.
▫ 13 900 лв. – смяна на дограма. 
▫ За придобиване на стопански инвентар са изразходвани 14 062 лв.
▫ За придобиване на компютри и хардуер и на друго оборудване, машини и съо-

ражения са изразходвани  29 130 лв.
• Трансфери – анализ на трансферите
Общата субсидия по уточнен план е  3 852 809 лв., а по отчет 3 805 124 лв.
По §§69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци“ се прилага 

системата на безналично централизилано разплащане, като изразходваните трансфер-
ни средства по касов отчет към 31 декември 2018 г. са общо в размер на 913 948 лв., 
както следва:

§§ 69-01 „Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица“  – 
177 618 лв.

§§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“ – 467 824 лв. 
§§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО“ – 183 233 лв. 
§§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“  – 85 273 лв.
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Приложение № 1

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2017–2018 Г.

№
по 
ред

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Единица
мярка

Отчет за 
2017 г.

Отчет за 
2018 г.

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 8 120 786 8 192 857

2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 79 982 72 512

3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. 58 325

4. Текущо получавани продължаващи 
издания брой заглавия 1 639 1 583

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

рег. ед. 251 890 230 761

6. База данни, онлайн 8

– COBISS.BG (библиографски и 
нормативни записи)

брой записи – 
нови 33 265 34 658

брой записи – 
редактирани 73 638 105 824

– Дигитална библиотека брой 
документи 8 337 81 071

– Национален регистър на издаваните 
   книги брой записи 11 400 12 612

7. Статистика на националната издателска 
продукция

– на монографични издания рег. ед. 8 613 10 263

– на продължаващи издания брой заглавия 1 117 1 075

8. Регистрирани читатели брой 9295 12613

9. Регистрирани читатели – посещения брой 51 717 67 316

10. Заети библиотечни материали рег. ед. 351 402 428 143

11. Откази на читатели брой 505 693

12. Библиографско и информационно 
обслужване (писмени справки) брой 1 011 9 612

13. Реставриране, консервиране и саниране на 
библиотечни и други видове документи

– реставрирани книжни тела брой 1 159 273

– реставрирани подвързии брой 179 262

14. Изложби и друга културна дейност брой 152 253
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15. Научна дейност

– дисертационни трудове брой заглавия

– публикации брой заглавия 79 66

16. Международна дейност:

– международни договори брой 7 5

– участие в международни форуми брой 2 6

– участие в международни 
   организации брой 4 8

– участие в международни бази данни:
   – – ISSN Virtua брой записи 223 184

17. Издания на библиотеката
 (печатни и електронни)

– монографични издания брой 5 5

– продължаващи издания брой 7 6

18. Щатен състав брой 206 206

19. Приходи на Библиотеката

– от бюджета лева 3 476 793 3 754 264

– от собствени приходи лева 139 038 209 616

– спонсори и дарители лева 24 104 25 824

– проекти и др. лева 76 235 34 729

20. Разходи на Библиотеката

– капиталови разходи за материална база и 
ремонти лева 280 500 433 993

– за работни заплати и възнаграждения лева 2 266 821 2 716 450

– други лева 799 045 873 990
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Приложение № 2

Публикации на служители от Националната Библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ през 2018 г.1

Монографични издания и самостоятелни документи

Андреев, Стефан. Подбрани османски документи за Севлиево и Севлиевска 
каза / Стефан Андреев, Христо Темелски.  [прев. от османотур. Румен Ковачев, Се-
вдийе Али... и др.]. – Севлиево : М-Прес, 2018. ISBN 978-954-8455-98-5

Атанасов, Християн. Османотурски документи от фонда на Исторически музей 
„Проф. Александър Фол“, гр. Малко Търново / Християн Атанасов. – София : За бук-
вите – О писменехь, 2018. ISBN 978-619-185-333-5

Бошнакова, Милкана. По пътя на раздялата с България... Политическото верую 
на македонците / Милкана Бошнакова, Владислав Ковачов. – София : Изток-Запад, 
2018. – 444 с. ISBN 978-619-01-0221-2

Величков, Петър. Яна Язова: проклятието на дарбата. [Звукозапис] : аудиокни-
га / Петър Величков. – София : Storyside, 2018. ISBN 978-917-847-311-3

 Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски) в Рилския мана-
стир / Асен Атанасов... [и др.]. – Други авт.: Вася Велинова, Елена Узунова, Иван 
Желев, Светлана Куюмджиева. – Пловдив : Инпринт, 2018. – 312 с. ISBN 978-619-
91218-0-1 

Куманова, Александра. Христо Георгиев Мутафов : mediocritas : двукнижие. 
Кн. 2, Систематично-хронологично-азбучна биобиблиография. – София : За буквите 
– О писменехь, 2018. – Библиогр.: с. 111–180 / ред. Силвия Филипова, Марияна Мак-
симова. ISBN 978-619-185-336-6

 Куманова, Александра. Generatio spontanea : синоптична наблица ва светов-
ната универсална библиография III в. пр.н.е.–XXI в. : атлас – електронна библиоте-
ка „Universalica“ : учебник-справочник по общо библиографознание / библиогр. ред. 
Красимира Александрова... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2018. – 232 
с. Други ред.: Силвия Филипова, Марияна Максимова... ISBN 978-954-523-160-5 

Куманова, Александра. Христо Мутафов (Aurea mediocritas) : двукнижие (кн. 
1. Когнитологичен портр. в стила на интервюто или Творец и организатор на науката 

1 Имената на сътрудници на Библиотеката, които са участвали в публикациите като съавтори 
или с вторична авторска отговорност, са отбелязани в библиографските описания с получерен курсив.
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: за усилията за приобщаване на България към световната научно-информационна 
практика; Кн. 2. Систематично-хронолог.-азб. библиогр.) [328 ном. назв.] / Беседата 
води, състав, бел. А. Куманова; науч. ред. С. Денчев; обща ред. Н. Василев; библиогр. 
ред. С. Филипова, М. Максимова; рец. Красимира Александрова, Н. Казански. – Со-
фия : За буквите – О писменехь, 2018. – 180 с.: с ил. – Именен показалец; списък на 
период. изд.; списък на съкр. ISBN 978-619-185-336-6  ISBN 978-619-185-335-9 (online)

Накова, Севда. Учителят: нестандартна библиография на първият български 
ретор, проф. Йордан Ведър / библиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. – София : 
Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018. – 154 с. ISBN 978-954-07-4513-8

Непознатият Дамян Калфов : сборник с материали от конференцията, посве-
тена на 130 години от рождението на писателя, София, 25 октомври 2017 г. / състав., 
[въвед.] Румяна Пенчева ; ред. Петър Величков. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил 
и Методий“ : Нац. лит. музей, 2018. – 196 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см  Биографични 
данни за авторите: с. 191–194. -ISBN 978-954-523-160-5 (Нац. библ. „Св. св. Кирил и 
Методий“)

Рилският манастир – история, памет, духовност : доклади от международна на-
учна конференция, 28 септември–1 октомври 2017 г., Рилски манастир / [ред. кол.  Св. 
Куюмджиева – отг. ред... и др.]. – София : Изток-Запад, 2018. 342 с. Други ред.: Вася 
Велинова, Елена Узунова, Иван Желев. ISBN 978-619-01-0305-9

Съкровищница : 140 години Национална библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“: [албум] / състав.: А. Стоилова... [и др.]. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 
Методий“, 2018. – 190 с. Други състав.: Б. Минчева, Е. Узунова, Н. Петкова, Р. Ки-
рилова, Р. Иванов, С. Али. ISBN 978-954-523-161-2

Стандарт „Информация и документация. Международен стандартен номер на 
продължаващи издания (ISSN)“ / прев. Радослава Стефанова. – 25 с. 

[Хиляда деветстотин четиридесет и три]1943 : антология на деца / състав. Ру-
мяна Пашалийска, Петър Величков ; предг. Румяна Пашалийска. – София : Просве-
та, 2018 (София : Алианс принт). – 300 с. : с ил. ; 29 см. – ISBN 978-954-01-3552-6

Студии и статии в продължаващи издания и сборници

Александрова, Красимира. Тайни за дългия живот на пергаментните ръкописи 
/ Красимира Александрова, Искра Цветанска. – В: Истини и лъжи за факти, новини 
и събития. Т. 1 / ред. кол. Теодора Евтимова... [и др.]. – Русе : Регион. библ. „Любен 
Каравелов“, 2018. – ISBN 978-619-7404-03-6. – С. 174–185.

Александрова, Красимира. Часопис Библиотека – стручно изданье бугарске  
библиотечке заjеднице / Красимира Александрова, Марчела Борисова ; прев. от бълг. 
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Елизабета Георгиев. – В: Библиотека. – ISSN 0006-1816. –  Год. 60, бр. 2 (2018), с. 
53–61.

Александрова, Красимира. Съхранение и експониране на пергаментни ръкопи-
си / Красимира  Александрова, Искра Цветанска. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. 
– Год. 25, бр. 4 (2018), с. 21–27. 

Александрова, Красимира. Среща на високо равнище по въпросите на книга-
та в Баку / Красимира Александрова, Мария Кършийска. – В: Библиотека. –  ISSN 
0861-847X. –  Год. 25, бр. 2, (2018), с. 41–51. 

Ангелова, Габриела. Издирване на библиотечната колекция на проф. Марин 
Дринов в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и обособяване на ди-
гитален кабинет. – В: Българското книжовно наследство – част от европейското кул-
турно пространство : доклади от XXVІІІ национална конференция на ББИА, Плов-
див, 7–8 юни 2018 г. – София, 2018, с. 100–105.

Ангелова, Габриела. Поглед към библиотечната колекция на проф. Марин Дри-
нов в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. –  В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 25, бр. 4 (2018), с. 5–14. 

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Създаване на Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ : проект за устав на софийската обществена библиотека и чи-
талня. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 25, бр. 3 (2018), с. 11–20.

Атанасов, Християн. Кредитни институции по българските земи през XVIII–
XIX век. Опит за обзор. – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изслед-
вания. – ISSN 2534-9244. – Год. 3, бр. 1 (2018), с. 62–75.

Иванова, Зорка. Османотурски документи във фонда на Българската екзархия 
(ф. 246 К, оп. 11) / Зорка Иванова,  Християн Атанасов. – В: Известия на държавни-
те архиви. – ISSN 0323-9780. – Бр. 113–114 (2018), с. 210–341.

Божилова, Камелия.  Аудиокасетите като специфичен носител на информация 
и съхранението им в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Уни-
верситетски четения по архивистика. Т. 6, XI научна конференция „Българското про-
фесионално архивно образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“: 
памет, кауза, отговорност“, проведена на 18–19 април 2017 г. / науч. ред., състав., 
предг. Андриана Нейкова. – София [т.е. В. Търново] : [Фабер], 2018. – ISBN 978-954-
400-124-7. – С. 193–198. 

Божилова, Камелия.  Възможна ли е свободата? Духовност и култура в Запад-
ните български земи през Възраждането. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 
25, бр. 4 (2018), с. 96–100. 

Бошнакова, Милкана. Неизвестни писма на Климент Шапкарев до Васил 
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Пасков от края на ХІХ и началото на ХХ век. – В: Културната памет във времето и 
пространството / състав. Петър Филипов Миладинов. – София : Унив. изд. „Св. Кли-
мент Охридски“, 2018. – ISBN 978-954-07-4426-1. – С. 488–501.

Величков, Петър. Как се набавяха ценните издания на Народната библиотека. 
Два рапорта – на Пенчо Славейков и на Иван Димитров. – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 25, бр. 5 (2018), с. 11–19.

 Величков, Петър. Калоферският книгопродавец Георги Дончов. – В: Библио-
тека. – ISSN 0861-847X. – Год. 25, бр. 1 (2018), с. 107–113.

Величков, Петър. Мара Белчева до Александър Паскалев. – В: Библиотека. – 
ISSN 0861-847X. – Год. 25, бр. 1 (2018), с. 99–114.

Величков, Петър. По следите на 205-те номерирани екземпляра. – В: Библио-
тека. – ISSN 0861-847X. – Год. 25, бр. 1 (2018), с. 92–98.

Величков, Петър. Срещи с писателя Владимир Полянов. –  В: Библиотека. – 
ISSN 0861-847X. – Год. 25, бр. 4 (2018), с. 79–89.

Достъпно и на адрес: http://www.litclub.bg/library/kritika/pvelichkov/polyanov.html и https://sf-

sofia.com/phpbb3/viewtopic.php?f

Георгиев, Любомир. България и Индия в книги и архивни документи от Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. 
– Год. 25, бр. 1 (2018), с. 27–38. 

Георгиев, Любомир. Специалните колекции в библиотеките – а сега накъде? – 
В: Библиотека. –  ISSN 0861-847X. – Год. 25, бр. 2 (2018), с. 78–84. 

Граматикова, Невена. Религиозно-култова мрежа и духовни патрони на але-
вийско-бекташийската традиция в българските земи според пътеписа на Евлия Челе-
би. – В: По пътя на Евлия Челеби : сборник с доклади от научна конференция с меж-
дународно участие „По пътя на Евлия Челеби“, 3–5 ноември 2017 година. – Шумен: 
Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2018. – ISBN 978-619-201-245-8

Граматикова, Невена. Юнус Емре и мястото му в културата на алевийско-бек-
ташийската общност в исторически и съвременен план (по примери от българските 
земи и Турция). – В: Тюркологията днес : предизвикателства и перспективи : 65 го-
дини специалност „Тюркология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
юбилейна научна конференция, 10–11 ноември 2017 / състав. [предг.] Милена Йор-
данова, Ирина Саръиванова. – София: Унив. изд. „Св.  Климент Охридски“, 2018. – 
ISBN 978-954-07-4372-1

Груева, Селима. Чуждестранните колекции в Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ – история, състояние, тенденции. – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 25, бр. 2 (2018), с. 34–40.
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Кикарина, Емилия. Богомилските идеи в съвременната креативна комуникация 
и креативен бизнес. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. – ISSN 
1314-7099. – Год. 15 (2018), с. 262–270.

Кирилова, Росица. Още един щрих към живота на свещеник Боне Стойчов. – В: 
Исторически преглед. – ISSN 0323-9748. – Год. 74, бр. 2 (2018), с. 66–74.

Колева-Звънчарова, Милена.  Валидирането на знания и умения в областта на 
културното наследство като предпоставка за приобщаване. – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 25, бр.1 (2018), с. 20–26.

Колева-Звънчарова, Милена. Опити на централната власт да се справи с тръг-
налите към Севлиево разбойниици. – В: Подбрани османски документи за Севлиево 
и Севлиевския край / Стефан Андреев, Христо Темелски ; [прев. М. Колева-Звънча-
рова]. – Севлиево : М-Прес, 2018. – ISBN 978-954-8455-98-5. – С. 364

Минчева, Бояна. Енотека и библиотека. – В: Библиотека. –  ISSN 0861-847X. – 
Год. 25, бр. 2 (2018), с. 94–96. 

Минчева, Бояна. Фрагменти от старопечатни книги, открити в подвързията на 
Рилската преправка на История славянобългарска от 1825 г. (НБКМ 775). – В: Рил-
ският манастир – история, памет, духовност. – София : Изток-Запад, 2018. – ISBN 
978-619-01-0305-9. – С. 182–192.  

Мошев, Александър. Загадъчната златна „книга“. – В: Минало. – ISSN 1310-
3415. –  Бр. 2 (2018), с. 4–9.

Мошев, Александър. Кимерийци и сармати: митологеми и реалност. – В: Под 
знака на музата Клио : юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент 
„История“ на НБУ / Лъчезар Стоянов... [и др.]. – София : НБУ, 2018. – ISBN 978-619-
233-029-3. – С. 117–130.

Петкова, Нона. Линия на времето – фрагменти от историята на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 
25, бр. 2 (2018),  с. 7–10. 

Петкова, Нона. Линия на времето – едно пътешествие през вековете. – В: Биб-
лиотека. – ISSN 0861-847X. –  Год. 25, бр. 5 (2018), с. 5–10. 

Петкова, Нона. Средновековни български ръкописи от колекцията на Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ участваха на изложба в Москва. – В: 
Библиотека. –  ISSN 0861-847X. –  Год. 25, бр. 4 (2018), с. 111–113.

Петкова, Нона. Четвероевангелие (Добрейшево евангелие). – В: Христиан-
ское искусство XIII–XIV веков из музеев Болгарии. [Изложбен каталог] / ред. Иванка 
Гергова, Емануел Мутафов, Елена Саенкова. – Москва : Гос. Третьяковская галерея, 
2018. – С. 48.
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  Петкова, Нона. Четвероевангелие (Кат. № 13, 15). – В: Христианское искусство 
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Приложение № 3

ДАРИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2018 г.

Държавни и обществени институции

Институт за изследване на изкуствата – БАН
Исторически музей – Самоков
Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Община Несебър
РБ „П. Р.Славейков“ – Велико Търново 
РИМ – Кюстендил
РИМ – Пловдив
РИМ – Смолян
УНСС

Неправителствени организации и фондации

„Клуб 8“ ООД
МТКЦ  ГЕОПАН
Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация 

Издателства

Антропософско издателство „Даскалов“ – Стара Загора
Издателство „Еднорог“ – София
Издателство „Елфида“ – София
Издателство „Жанет 45“ – Пловдив
Издателство „Захарий Стоянов“  – София
Издателство „Инфодар“ – София
Издателство „Кибеа“ – София
Издателство „Леге Артис“ – Плевен
Издателство „Милениум“ – София
Издателство „Наука и изкуство“ – София
Издателство „Наука и икономика“ – София
Издателство „Просвета“ – София
Издателство „Сиела“ – София
Издателство „Хермес“ – Пловдив
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Частни лица

Ангелов, Ангел
Ангелов, Веселин
Алекова, Елена
Баларева, Джина
Бенев, Дилян
Божинов, Воин
Василев, Сава
Василева, Румелина
Владимирова, Катя
Воденичаров, Цекомир
Ганчев, Ганчо
Георгиев, Лъчезар
Георгиев, Огнян
Георгиева, Милена
Градинарова, Алла
Григорова, Людмила
Гърдев, Борислав
Димчева, Анжела 
Дякова, Дора
Енев, Мирослав
Занова, Станка
Иванова, Благовеста 
Клисаров, Петър
Константинов, Георги
Константинов, Никола
Кремзер, Катя
Куманова, Александра
Любенова, Надежда
Минев, Миньо
Минчев, Стойко
Николов, Георги
Николов, Косьо
Николов, Стоян
Николова, Видка
Павлова, Иванка
Павлова, Лалка
Павлова, Маргарита
Парзулова, Марияна
Петков, Орфей
Печилков, Андрей
Попова, Стефка
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Райчевски, Стоян
Руева, Николета
Савов, Божидар
Стефанова, Марина
Стоянов, Бойчо
Стоянов, Владимир
Стоянов, Росен
Стоянова, Дона
Тинчева, Мариана
Тончева, Татяна
Туевска, Мария
Топалов, Ставри
Ценова, Мая
Цонов, Петър
Чавдарова – Костова, Сийка
Шомов, Румен
Щерев, Атанас

ДАРИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2018 г.

Дарения от частни лица 

Айрапетов, Олег – Москва, Русия
Акшамия, Мехмед – Сараево, Босна и Херцеговина
Бадаланова-Гелер, Флорентина – Германия
Банджович, Сафет – Сараево, Босна и Херцеговина
Башев, Храбрин – София, България
Бодаков, Марин – София, България
Божилова, Кръстанка – Благоевград, България
Бошнакова, Милкана – София, България
Бусе, Винфрид – Берлин, Германия
Бътъруик-Павликовски, Ричард – Варшава, Полша
Вайдере, Инес – Рига, Латвия
Ванчев дьо Траси, Атанас – Париж, Франция
Велкулеску, Каталина – Букурещ, Румъния
Велманс, Таня – Париж, Франция
Визиров, Александър – Украйна
Войников, Живко – Стара Загора, България
Георгиев, Любомир – София, България
Георгиева, Цветана – София, България
Гетов, Доротей – София, България
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Голев, Константин – София, България
Господинов, Александър – София, България
Гровър, Джон – Виена, Австрия
Гьоте, Хенриета – Кьолн, Германия
Даковски, Виктор – България
Дзъгивски, Павел – Санкт Петербург, Русия
Димитров, Теодор – Швейцария
Димчева, Анджела – София, България
Динов, Станьо – Хайделберг, Германия
Добрев, Петър – Украйна
Добрева, Маргарита – София, България
Иванов, Боян Ангелов – София, България
Иванова, Велемира – София, България
Йолджу, Дженгиз – Истанбул, Турция
Калиганов, Игор – Москва, Русия
Каприев, Георги – София, България
Караиванов, Никола – Габрово, България
Квилинкова, Елизавета – Кишинев, Молдова
Кемалоглу, Иляс – Истанбул, Турция
Кийл, Махиел – Нидерландия
Клементиев, Александър – Санкт Петербург, Русия
Кобринский, Олександр – Beer – Yakov, Израел
Ковалов, Александр – Молдова
Козик, Томаш – Познан, Полша
Колев, Ангел – Пловдив, България
Колева-Звънчарова, Милена – София, България
Кондов, Васил – Пазарджик, България
Константин, Каталин – Букурещ, Румъния
Корогина, Мария – Русия
Косик, Виктор – Москва, Русия
Кочетков, Александър – Нижни Новгород, Русия
Красничи, Мемли – Прищина, Косово
Куен, Томас – Бърнаби, Канада
Куманова, Александра – София, България
Леонте, Кристиан Андрей – Констанца, Румъния
Лепс, Андо – Талин, Естония
Масляев, Владимир – Москва, Русия
Менегола, Йоне – Сао Пауло, Бразилия
Миков, Любомир – България
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Миколенко, Дмитро – Киев, Украйна
Мирчева, Илиана – София, България
Михов, Елжбиета – Келце, Полша
Мркич, Миодраг – Белград, Сърбия
Мършевич, Зорница – Белград, Сърбия
Наймушин, Игор – Русия
Никифоров, Константин – Русия
Панайотов, Николай – Варна, България
Паслар, Мария – Молдова
Пейков, Велизар – България
Пенчев, Владимир – София, България
Пехливанов, Лъчезар – София, България
Подковрова, Вера – Санкт Петербург, Русия
Подравац, Ванда – Канбера, Австрия
Полещук, Александър – Русия
Потапенко-Калоянова, Катерина – Киев, Украйна
Радев, Начко – София, България
Радованович, Бориша – Сърбия
Рамчилович, Зекир – Скопие, Македония
Рот, Клаус – Мюнхен, Германия
Рудометов, Виктор – Никозия, Кипър
Русев, Николай – Молдова
Сакович, Василий – Беларус
Семененко-Басин, Иля – Москва, Русия
Сердева, Зофия – Лодз, Полша
Слабчик, Мирон – Виена, Австрия
Стоянов, Виктор – Русе, България
Стоянов, Николай – София, България
Страдомски, Ян – Краков, Полша
Събева-Юричкай, Ася – София, България
Ташкунас, Алгимантас – Австралия
Тодоров, Николай – Молдова
Томофеев, Валерий – Украйна
Тренчовска, София – Македония
Тренчовски, Горан – Скопие, Македония
Узунова, Елена – София, България
Филипов, Никола – Великобритания
Финк фон Финкенщайн, Стефан – Берлин, Германия
Хазан, Сузана – Аугсбург, Германия
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Холодюк, Анатолий – Мюнхен, Германия
Хомза, Мартин – Братислава, Словакия
Чакир, Николета – Букурещ, Румъния
Червенков, Николай – София, България
Чистякова, Марина – Вилнюс, Литва
Шейнин, Оскар – Берлин, Германия
Южвяк, Войчех – Познан, Полша

Обществени организации и институции

Археологически институт към Словашката академия на науките – Нитра, 
Словакия

Библиотека за чуждестранна литература на Русия „М. И. Рудомино“ – Москва, 
Русия

Издателство „Български Писател“ – София, България
Издателство „Рийдърс дайджест“ – София, България
Издателство „Симолини“ – София, България
Институт за икономически изследвания БАН – София, България
Кримско републиканско дружество на Българите „Паисий Хилендарски“ – 

Симферопол, Украйна
Министерство на културата на Република Хърватия – Загреб, Хърватия
Обществена библиотека „Илинден“ – Делчево, Делчево, Македония
Посолство на Бразилия – София, България
Посолство на Малта – София, България
Посолство на Република Азербайджан в България – София, България
Посолство на Република България в Грузия – Тбилиси, Грузия
Посолство на Република България в Руската федерация – Москва, Русия
Посолство на Република Косово – София, България
Съвет за граждански контрол – Подгорица, Черна гора
Унгарска национална библиотека – Будапеща, Унгария
Университетска библиотека „Гоце Делчев“ – Щип, Македония
Фондация „Карл Фридрих фон Сименс“ – Мюнхен, Германия

ДАРИТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА „ОСИНОВИ КНИГА“

Андрей Букурещлиев, София
Граждански клуб „Арарат“, София
Сдружение с нестопанска цел „Веритас“, Бургас
125 средно училище „Боян Пенев“, София
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Приложение № 4

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 
ПО СТАНДАРТА ЗА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Изисквания по стандарта 2018 г.

т. 12. Изграждане на колекции

12.1. Показатели:
а) набавени библиотечни документи – от 50 000 –55 000 
броя библиотечни документи годишно;

72 512

б) абонамент на периодични издания – от 2 000 до 2 500 
броя заглавия годишно

87 загл.

12.2. Индикатори:
а) брой придобити документи в Архив на българската 
книжнина 

– 100% от получените по депозит документи;

32 427

б) брой придобити документи в специалните колекции

– до 200 документа годишно;
362

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

3,09%

г) процент на новите записи в националната 
библиография

18%

т. 13. Каталогизация

13.1. Показатели:
а) брой записи в библиографските бази данни

– от 22 000 до 30 000 броя записи годишно
34 658

13.2. Индикатори:
а) средното време за обработка на документи в базите 
данни

– от 30 до 50 мин. на документ;
30–50 мин.

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;
12 613

б) Работното време на Национална библиотека 

– не по-малко от 55 часа седмично
70,5 ч. седмично – зимно раб. време
75 ч. седмично – лятно раб. време
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14.2. Индикатори

а) посещения и процент на виртуални посещения

– до 300 000 броя , от които 50% виртуални посещения

67 316 физически посещения
582 236 виртуални посещения

88% виртуални посещения

т. 15. Използване

15.1. Показатели

а) ползвани (заети) библиотечни документи, вкл. 
междубиблиотечно заемане

– до 350 000 регистрационни единици годишно
428 143

15.2. Индикатори
а) процент  откази

– до 1%  от заетите библиотечни документи
693

0,19%
т. 16. Дигитализация

16.1. Показатели
а) дигитализирани копия

– от 45 000 до 50 000 брой копия годишно
81 071 (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

8 337 док. 

т. 17. Услуги

17.1. Показатели
а) брой информационни продукти (справки и др.)

– от 140–160 продукта годишно;
1 095

б) брой информационни услуги

– 8 500 броя годишно;
8 517

в) брой информационни единици, в т. ч. и 
информационните услуги

– от 7000 до 8 000 информационни единици

9 612

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  – 1 700 листа годишно
11 213 л.: брой реставратори
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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
253

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

б) предприети мерки, вкл. дигитализиране за запазване 
на националното наследство

– консервиране и реставриране;
Общ брой реставр. листове 

12 368

– усъвършенстване на условията за правилно 
съхраняване;

Използване на системата 
Аноксия – 22 206

(книжни тела, 
архивни кутии и папки)

– 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, Програма „Паметта 
на света“ на ЮНЕСКО, 

COBISS, ISSN Virtua, 
Global register of publishers, 

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
86

20.2. Индикатори:
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а) брой издадени научни и научно- приложни издания и 
публикации

– от 40 до 50 броя публикации годишно
66

т. 21. Издания

21.1.
Индикатор

– до 20 броя издания годишно
11

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%

в) процент от персонала, зает с научна и научно-
приложна дейност

–  до 12 %;
12%

г) процент на приходите на библиотеката, получени от 
услуги

– от 55 до 60 %;
46 %

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


