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УВОД 

 

Каква величествена институция! Тук има история, 

култура, знание! 

   Марсело Ребело де Соуза, президент на Португалия, 
   отзив от посещението му в Националната библиотека, 

   3 юни 2021 г. 

 

За Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и тази година, може би повече 

от всяка предишна, предизвика задълбочено размишление върху нашата институционална 

роля като национална библиотека и специалното място, което тя заема в съзнанието на 

българите. 

Преди 143 години, през април 1878 г. Градският съвет на свободна София в освободена 

България взима едно от най-важните решения за създаването на първия следосвобожденски 

културен институт – библиотека. Днес разглеждаме този исторически факт като най-

голямото достойнство в мисията за опазването на българската книжовност, която е белег на 

нашата неповторимост и залог културата ни да пребъде през вековете.  

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е институция с изключително 

голяма роля за културното, образователното и научното развитие на страната ни. 

Колекциите от редки и ценни издания, документи, фотографии, знаковата кореспонденция за 

историята и културата ни, уникалните специални колекции, старопечатните книги и 

графичните издания в Библиотеката наброяват 8,5 милиона документа и я правят институция 

с европейска и световна значимост. 

С приетия през 1897 г. от Народното събрание Закон за задължителното депозиране на 

печатни издания Националната библиотека на България става равностоен партньор на 

библиотеките от цял свят. Въз основа на този закон днес Националната библиография на 

България е не само орган за регистрация на печатната продукция в страната, но и изпълнява 

културно-историческа, документационна и информационна функция. 

Събитията през 2021 г. със сигурност промениха начина, по който ще изпълняваме 

нашата мисия през следващите години. Кризата COVID-19, със своите многобройни и остри 

въздействия върху България и извън нея, е прецедент в мирно време и предизвикателство за 

нашето общество и икономика, което в крайна сметка изискваше от нас бързо и 

широкообхватно адаптиране на начина, по който работим за поддържане на 

функционирането на националната библиотека и обслужването на нашите потребители. 

В отговор на COVID-19 Библиотеката предприе бърза трансформация на модела на 

потребление и достъп до нашите услуги. Способността ни да направим това до голяма 
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степен беше основана на цифровите ресурси, които сме разработили през последните години 

от дигитализирани документи до нови онлайн услуги и платформи, които дават на 

потребителите достъп до съдържанието, от което се нуждаят.  

И през 2021 г. Националната библиотека продължи да работи по важния стратегически 

приоритет по дигитализацията на колекциите от фонда на Библиотеката. През годината бяха 

организирани и проведени повече онлайн изложби, виртуални събития, срещи и участия в 

онлайн форуми и конференции. Чрез онлайн и офлайн услугите в областта на културата, 

образованието, литературата и изкуствата Библиотеката създаде добавена стойност към 

мисията си да опазва книжовното богатство на нацията: 

 осигуряване на удобен достъп до информационните ресурси на Библиотеката и 

формиране на информационна култура у потребителите; 

 подобряване на качеството и разширяване обхвата на библиотечно-

информационните услуги, предоставяни на базата на традиционни и нови 

технологии; 

 осъществяване на контрол върху изпълнението на Закона за задължителното 

депозиране на печатни и други произведения и разпределение на депозитните 

екземпляри; 

 обогатяване на фонда с нови документи; 

 поддържане на Архив на българските печатни и други видове документи 

 изработване на текущата национална библиография; 

 издирване, събиране, съхраняване и обработване на ръкописно- 

документалното наследство; 

 осъществяване на статистическото отчитане на книжовната продукция на 

България; 

 съставяне и поддържане на онлайн базата на Националния регистър на 

издаваните книги в България;  

 извършване на научноизследователска и приложна дейност в областта на 

библиотекознанието, библиографията, книгознанието, архивистиката; 

 изработване на национални библиотечно-библиографски стандарти, 

класификационни схеми и други видове нормативни документи; 

 популяризиране на научноизследователската, библиотечната, библиографската 

и методическата дейност чрез издаването на монографии, сборници и списания от 

издателството на Националната библиотека; 

 присъждане на международните стандартни номера на издания и организации 

(ISBN, ISSN, ISMN); 

 развитие на социокултурни дейности, създаване на читателски общности; 
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 разработване на проекти, провеждане на събития в културния календар на 

Библиотеката; 

 обучения за повишаване на квалификацията на служителите; 

 модернизиране на организационната структура на Библиотеката; 

 осъществяване на методическа помощ и професионални контакти с 

библиотеките в страната; 

 сътрудничество със световните професионални организации и осъществяване 

на международни контакти с библиотеки и други сродни институции по света. 

 

През отчетния едногодишен период дейността на Националната библиотека продължи 

да се осъществява в условията на делегиран бюджет. 

Библиотеката продължи да предоставя ценни услуги на посетителите и читателите. 

Направихме го без забавяне на темпото на работа, изпълнявайки своите приоритети на фона 

на затихващите или нарастващите пандемични вълни в страната и в контекста на 

неотложната национална задача за възстановяване и обновяване на потреблението на 

библиотечни услуги в нови формати. Екипът на Библиотеката продължи да адаптира 

работата си съобразно противоепидемичните мерки. През 2021-ва, втората година, белязана 

от световната COVID-19 пандемия, Библиотеката не само не загуби от своята популярност, а 

прибави читатели, привлече нови партньори от страната и зад граница и зае полагащото ѝ се 

място сред предпочитаните достоверни и надеждни онлайн и офлайн източници на 

информация.  

Изпълнението на приоритетите в работата на Националната библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ през 2021 г. отразява както придържането към нашите ценности, така и 

убеждението ни, че Националната библиотека е естествено средище и място на социално 

сближаване в периода по време на и след пандемия.  

Професионализмът и отдадеността на библиотечните служители през цялата 2021 г., 

която отново премина под знака на COVID-19, и положените усилия по поддръжката, 

почистването, грижата за колекциите и за читателите и посетителите, бяха забележителни и 

вдъхновяващи.  

През цялата 2021 г. нашите непосредствени приоритетите бяха в подкрепа на усилията 

за опазване на здравето на потребителите на нашите библиотечни услуги и в защита на 

благосъстоянието на нашия персонал, както и стремежът ни да гарантираме безопасността и 

сигурността на колекциите във фонда на Библиотеката.  

Изпълнението на всички тези приоритетни задачи още веднъж подчертава 

жизненоважната роля на Националната библиотека като стожер на националната книжовна 

памет. 
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I. ОСНОВНИИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

1. КОМПЛЕКТУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява чрез документите, получавани 

по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 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 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

През отчетната 2021 г. в Националната библиотека са приети, обработени и 

разпределени по силата на Закона 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 2020–2021 г. 

 

 2020 2020 2021 2021 

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 

19 779  

(от тях 

електронни 

ресурси – 455) 

37 236  

(от тях 

електронни 

ресурси – 

212) 

21 575  

(от тях 

електронни 

ресурси – 801) 

43 879 

(от тях 

електронни 

ресурси – 347) 
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 2020 2020 2021 2021 

Вид на 

документа 

Депозитни екз. за 

НБКМ 

Депозитни 

екз. за библ. 

в страната 

Депозитни екз. 

за НБКМ 

Депозитни екз. 

за библ. в 

страната 

Дисертационни 

трудове 
720  857  

Продължаващи 

издания 
30760 95 287 29511 91322 

Общо 51 529 132 523 51 943 135 201 
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Постъпили библиотечни документи по депозит през 2021 г. 

Депозитни екз. за НБКМ Депозитни екз. за библ. в страната 
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През 2021 г. по депозит са постъпили общо 190 283 документа. Обработени и 

разпределени са 187 144 б.е. (от тях 51 943 б.е. във фонда на НБКМ – 26 923 са постъпили в 

Архива на НБКМ и 25 020 са постъпили в основния фонд на НБКМ, а 135 201 б.е. са 

изпратени в депозитните библиотеки в страната). В сравнение с 2020 г. постъпилите и 

обработените за фонда на Националната библиотека монографични издания са нараснали с 

1,33% (монографичните издания – с 9%, дисертационните трудове – с 19%). Разпределените 

за библиотеките в страната екземпляри бележат увеличение с около 2%. При 

продължаващите издания, постъпили и обработени за фонда на Националната библиотека се 

наблюдава спад с приблизително 4,06%, а тези, разпределени за библиотеките в страната, са 

намалели с около 4,16%.  

Удължената и през 2021 г. извънредна епидемична обстановка отново повлия 

негативно върху количеството на депозитните постъпления. Вследствие на прилаганите 

ограничителни мерки, една част от печатните периодични издания преминаха към онлайн 

разпространение, от друга страна, се наблюдава процес на забавяне на отпечатването на 

изданията, намаляване на тиражите на издателската продукция и съответно намаляване на 

броя на издаваните продължаващи издания (списания, столични и регионални вестници). 

2020 

2021 
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20 000 

40 000 

60 000 

80 000 
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120 000 

140 000 

Депозитни екз. за 
НБКМ 

Депозитни екз. за 
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Постъпили библиотечни документи по депозит през 2020-

2021 г. 
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През 2020 г. са прекратили издаването си 11 продължаващи издания – 8 списания, 1 

централен и 8 регионални вестника. 

 

Комплектуване на документи, набавени чрез покупка, дарение и 

книгообмен 

Комплектуване на документи, набавени чрез покупка 

Във фонда на Библиотеката са постъпили чрез покупка 136 заглавия от монографични 

издания и 62 заглавия български и чуждестранни продължаващи издания в 3578 рег.ед.  

 

Комплектуване на документи, набавени чрез дарение 

Постъпилите чрез дарение български и чуждестранни монографични издания за фонда 

са 842 заглавия, а чуждестранните периодични издания са 33 заглавия в 276 рег.ед.  

През 2021 г. Министерство на културата предостави на Националната библиотека 

дарение от: 1596 заглавия български монографични издания в 4369 екземпляра, на стойност 

54 357,40 лв. и 133 заглавия чуждестранни монографични издания в 169 екземпляра на 

стойност 3193,00 лв., разпределени както следва: 

За фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са регистрирани, 

каталогизирани и изготвени актове за дарение на 87 български заглавия на стойност 527,34 

лв. и 75 чуждестранни заглавия на стойност 3231,00 лв.  

За фондовете на обществените библиотеки са разпределени и изпратени 1567 заглавия 

в 3359 екземпляра, на стойност 41 562,00 лв.  

 

Дарители на българска литература през 2021 г.: 

 14 издателства; 

 11 държавни и обществени институции; 

 3 неправителствени организации; 

 68 частни лица, автори и преводачи. 
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Дарители на чуждестранна литература през 2021 г.: 

 51 държавни и обществени институции; 

 80 частни лица, автори и преводачи. 

Комплектуване на документи, набавени чрез книгообмен: 

Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 695 заглавия и 237 

заглавия чуждестранни продължаващи издания в 564 рег.ед. 

Общо постъпили през 2021 г. чрез покупка, книгообмен и дар български и 

чуждестранни документи във фонда на Библиотеката са книги – 1673 загл., 334 заглавия на 

продължаващи издания (в общо 6721 рег. ед.) 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ФОНДА ЧРЕЗ ПОКУПКА, КНИГООБМЕН И 

ДАРЕНИЕ (в брой заглавия) 

 

 2020 2021 

Вид на 

документа 

Загл. 

постъпи

ли чрез 

покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез 

книгообмен 

Загл. 

постъпили 

чрез 

дарение 

Загл. 

постъпили 

чрез 

покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез 

книгообмен 

Загл. 

постъпили 

чрез дарение 

Монографичн

и издания 

126 621 825 136 695 842 

Продължаващ

и издания 

71 181 20 62 237 35 

ОБЩО 197 802 845 198 з./ 3714 

рег.ед 

932 з./1855 

рег.ед 

877 з./1152 

рег.ед. 

Забележка: Данните са представени в брой заглавия  
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Международен книгообмен 

Международният обмен на документи е един от основните начини за популяризиране 

на българската култура и наука по света, както и за придобиване на чуждестранни 

документи предназначени за фонда на Националната библиотека. Въпреки продължаването 

на световната пандемия от COVID-19, през 2021 г. се наблюдава постепенно възстановяване 

на обмена на книги и периодични издания с чуждестранните партньори, както и 

активизиране дейността на библиотеките по света. През 2021 г. Библиотеката поддържа 

обмен на книги и продължаващи издания с 96 библиотеки от 39 държави. 

 

Постъпили документи за Международен книгообмен чрез покупка 

Закупени и изпратени за чуждестранни библиотеки монографични издания – 176 

заглавия в 561 тома. 

Закупени и изпратени за чуждестранни библиотеки продължаващи издания – 64 

заглавия в 285 комплекта (1500 б.е.) 

 

Постъпили документи за Международен книгообмен чрез дарение 

Постъпили и изпратени за чуждестранни библиотеки монографични издания – 418 

заглавия в 680 тома. 

Постъпили и изпратени за чуждестранни библиотеки продължаващи издания – 16 

заглавия в 204 екземпляра. 

 

Документи за Международен книгообмен чрез вътрешен книгообмен 

Изпратени продължаващи издания за чуждестранни библиотеки – 1 заглавие в 44 

комплекта (330 б.е.) (издание на НБКМ). 
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ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН КНИГООБМЕН 

ПО НАЧИН НА НАБАВЯНЕ 2020–2021 г. 

Вид на 

документа 

2020 2021 

Загл., 

постъпили 

чрез 

покупка 

Загл., 

постъпили 

чрез книго-

обмен 

Загл., 

постъпили 

чрез дарение 

Загл., 

постъпили 

чрез 

покупка 

Загл., 

постъпил

и чрез 

книго-

обмен 

Загл., 

постъпили 

чрез дарение 

Монографични 

издания 
194 8 554 176 - 418 

Продължаващи 

издания 
64 1 18 64 1 16 

ОБЩО 258 9 572 240 1 434 

Забележка: Издания са представени в брой заглавия  
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ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ В НБКМ ПРЕЗ 2021 Г. 
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2. СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

 

Каталогизация на библиотечни документи 

Въпреки усложнената ситуация вследствие на пандемията от COVID-19 и през 2021 г., 

процесът на каталогизация на библиотечни документи като основна задача на Националната 

библиотека не е прекъсвал. През годината бяха създадени 22 190 пълни библиографски 

записа, от които 12 679 на самостоятелни документи (книги, графични, картографски и 

нотни издания и дисертационни трудове), 139 нови заглавия периодични издания, 470 

електронни ресурса, звукозаписа, видеозаписа, 8 810 статии, 92 библиографски записа на 

нови монографични серии в споделената база данни COBIB.BG и локалната база на 

Националната библиотека.  

За сравнение: през 2020 г. са създадени 20 893 пълни библиографски записа, от които 

10 785 на самостоятелни документи (книги, графични, картографски и нотни издания и 

дисертационни трудове), 160 нови заглавия периодични издания, 253 електронни ресурса, 

звукозаписа, видеозаписа, 8879 статии, 96 библиографски записа на нови монографични 

серии в споделената база данни COBIB.BG и локалната база на Националната библиотека. В 

локалната база данни на НБКМ са прехвърлени данни за 720 библиографски записа от други 

локални бази данни и Конгресната библиотека. 

Редактирани са 68 841 библиографски записа, от които 42727 на самостоятелни 

документи, 5504 на продължаващи издания (вкл. на монографични серии), 67 на електронни 

ресурси, звукозаписи, видеозаписи, мултимедии, 4620 библиографски записа на 

дисертационни трудове, 14 596 записа на статии от продължаващи издания, 450 

библиографски записа на монографични серии  

За сравнение: през 2020 г. са редактирани 60 207 библиографски записа, от които 41 

240 на самостоятелни документи, 936 на продължаващи издания (вкл. на монографични 

серии), 236 на електронни ресурси, звукозаписи, видеозаписи, мултимедии, 2627 

библиографски записа на дисертационни трудове, 3952 записа на статии от продължаващи 

издания, 496 библиографски записа на монографични серии и прехвърлени от други локални 

бази данни и Конгресната библиотека в локалната база данни на НБКМ – 720 библиографски 

записа. 
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Поддържане на нормативни бази данни 

Нормативна база данни CONOR.BG 

Създадени са 9630 нови контролни записа с имена на лица с интелектуална 

отговорност в нормативната база данни CONOR.BG. 

Редактирани са 20 824 контролни записа. 

За сравнение: През 2020 г. са създадени 9667 нови контролни записа с имена на лица с 

интелектуална отговорност в нормативната база данни CONOR.BG. 

Редактирани са 8356 контролни записа. 

 

Нормативна база данни COSUB.BG 

През 2021 г. са създадени 991 нови контролни записа и нови препратки в нормативната 

база данни на предметните рубрики COSUB.BG. 
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За сравнение: През 2020 г. са създадени 1377 нови контролни записи и нови препратки 

в нормативната база данни на предметните рубрики COSUB.BG. 

 

Аналитико-семантична част на библиографското описание 

През 2021 г. са индексирани по УДК общо 22 186 библиотечни документа, от които 

12 675 са монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от 

изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и 

графични издания), 139 нови заглавия периодични издания, 470 електронни ресурса, 

звукозаписи, видеозаписа и мултимедиа, 92 нови монографични серии и 8810 статии в 

споделената база данни СОВIВ.BG и локалната база на Националната библиотека. 

За сравнение: през 2020 г. са индексирани по УДК общо 21 610 библиотечни 

документа, от които 12 271 са монографични издания и самостоятелни документи (книги, 

албуми, каталози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, 

картографски и графични издания), 240 нови заглавия периодични издания (вкл. на 

монографични серии), 220 електронни ресурса, звукозаписа, видеозаписа и мултимедии и 

8879 статии в споделената база данни СОВ1В.BG и локалната база на Националната 

библиотека 

Редактираните класификационни индекси са общо 31 456, от които 27 854 на 

монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 

дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и графични 

издания), 14 периодични издания, 1700 библиографски записа на дисeртационни трудове, 

298 електронни ресурса, звукозаписи, видеозаписи в споделената база данни СОВIВ.BG и 

1590 библиографски записи на документи със статус „OLD“ в споделената база данни 

СОВIВ.BG. 

За сравнение: през 2020 г. редактираните класификационни индекси са общо 23 332, от 

които 21 725 на монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози 

от изложби,13 дисертационни и хабилитационни труда, нотирана музика, картографски и 

графичнииздания), 1453 библиографски записа на дисeртационни трудове, 154 електронни 

ресурса, звукозаписа, видеозаписа в споделената база данни СОВIВ.BG. 

Предметизирани са общо 22 092 библиотечни документа, от които 12 812 

монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 
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дисертационни и хабилитационни трудове), 8810 библиографски записа на статии и 470 

електронни ресурса. 

За сравнение: през 2020 г. са предметизирани общо 19 835 библиотечни документа, от 

които 10 740 монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от 

изложби, дисертационни и хабилитационни трудове), 8879 библиографски записа на статии 

и 216 електронни ресурса. 

Редактираните предметни рубрики са общо 11 173, от които 7585 на монографични 

издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби), 1700 

библиографски записа на дисертационни трудове и 298 електронни ресурса и 1590 

библиографски записи на документи със статус „OLD“ в споделената база данни СОВIВ.BG. 

За сравнение: през 2020 г. редактираните предметни рубрики са общо 23 301, от които 

21 694 на монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от 

изложби), 1453 библиографски записа на дисертационни трудове и 154 електронни ресурса. 

През отчетния период са сигнирани и инвентирани общо 23 263 библиотечни 

документа, от които 21 852 тома за основен фонд и архив и 1411 тома за специални 

колекции. 

За сравнение: през 2019 г. са сигнирани и инвентирани общо 21 971 библиотечни 

документа, от които 20 697 тома за основен фонд и архив и 1687 тома за специални 

колекции. 

През отчетния период са редактирани 33 771 служебни полета в библиографски записи 

(архив, основен фонд). 

За сравнение: през 2019 г. са редактирани служебни полета в 6701 библиографски 

записа (архив, основен фонд). 

 

Поддържане на традиционни библиотечни каталози 

Текстообработка на каталожни картички на издания: 

 постъпили по депозит – 55 депозитни списъка (13 905 каталожни картички); 

 постъпили по книгообмен, дарение или покупка чуждестранни издания – 18 

списъка (приблизително 1055 каталожни картички); 
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Подредени и вмъкнати каталожни картички в традиционните каталози – 739 бр. (700 

бр. на книги и 39 бр. на периодични издания); 

 

3. БИБЛИОТЕЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

Поддържане и предоставяне на библиотечни колекции 

Библиотеките днес са изправени пред неочаквани предизвикателства, породени от 

ограниченията и блокирането на COVID-19. Ситуация, без аналог в историята на 

библиотеките, която оказва влияние върху цялостната им дейност и управление.  

В своите фондове Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ съхранява 

уникални колекции от български, славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, 

архивни документи, редки и ценни старопечатни книги, колекции от специални издания и 

др. Осъществяването на приоритетните ѝ задачи е свързано със съхранението, поддържането 

и осигуряването на достъп до националното книжовно богатство и уникалните документи, 

които се съхраняват в Библиотеката. През отчетната 2021 г. Библиотеката премина през 

интензивен период на адаптация към новите условия предизвикани от COVID-19 и в търсене 

на ефективни начини да продължим да предоставяме услуги в синхрон с потребителското 

търсене. 

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 експертно библиографско 

подпомагане за достигане до необходимия търсен документ. В читалните зали на 

разположение на потребителите са уникалните за страната колекции на Библиотеката, също 

така са предоставени и отлични условия за работа.  

Основните задачи, включени в библиотечно-информационната дейност на 

библиотеката, са: 

 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; електронни 



20 

 

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 

съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни; 

 съхранява библиотечните документи в книгохранилищата в основната сграда и 

външните книгохранилища, като отговаря за опазването им чрез текущото им предоставяне 

за подвързия и реставрация; 

 осъществява библиографското и информационното 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 (Европа 

директно) като информационен компонент на ООН; 

 осигурява достъпа до отрасловата библиотечна статистика и извършва справки 

за дейността на всички видове библиотеки в страната. 

 

Обслужване на потребители 

Потребителите са основен фактор, от който зависи развитието на библиотечната 

институция и двигател на нейната ефективност. През отчетната 2021 г. Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се справи успешно с предизвикателствата на COVID 

-19 пандемията, поддържайки имиджа на културна институция с важна роля в 

организирането и разпространението на актуална и проверена информация, която е ключът 

към справянето с информационния бум и фалшивите новини.  

От началото на пандемията до днес следим тенденциите и решенията на националните 

библиотеки по света във връзка с COVID-19. Това ни помага да изградим стратегия за 

развитие на библиотечните услуги, осигуряване на безопасна среда както за нашите 
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служители, така и за потребителите на Библиотеката, и не на последно място – опазването на 

книжовно-документалното наследство. 

През последната година екипът на Библиотеката работи усилено за адаптиране на 

библиотечните услуги и информационните продукти към промените и потребностите от 

информация на потребителите. Направи се анализ на съществуващите услуги с цел тяхното 

разширяване и подобряване. Развиха се нови политики за работа с библиотечните колекции 

като фокусът е върху подобряването на съществуващите онлайн услуги и предлагането на 

повече цифрово съдържание, осигуряване на отдалечен достъп до библиотечните ресурси в 

полза на авторитетни източници на информация. 

Въпреки напрегнатата пандемична обстановка и спазването на наложените 

противоепидемични мерки библиотечно-информационните специалисти обслужваха с висок 

професионализъм своите читатели. Продължаваме успешно да развиваме широк спектър от 

онлайн електронни услуги като онлайн регистрация на читателите, предоставяне на 

документи в електронен вид, достъп до електронни ресурси от външни бази данни, 

библиографски и фактографски справки и др. 

През 2021 г. читателската аудитория запази относително постоянни характеристики 

както и през последните години с тази разлика, че броят на учениците и студентите е 

значително нараснал. Отчитаме увеличение на издадените библиотечни карти, като това се 

дължи на безплатната регистрация и на големия интерес към ползването на богатите 

колекции на Библиотеката от разстояние и въведените онлайн услуги за потребителите.  

Регистрираните читатели през изминалата 2021 г. са 22 914. В сравнение с издадените 

през 2020 г. 19 313 библиотечни карти, годишните карти са се увеличили с 3601 бр.  

 

За сравнение през последните три години библиотечните карти са: 

Библиотечни 

карти 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Годишни  14 568 18 866 22 914 

Месечни  458 44 - 
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Библиотечни 

карти 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Седмични  493 68 - 

Дневни  1326 335 - 

ОБЩО 16845 19313 22 914 
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Категории читатели 

 2020 2021 

Специалисти 10159 12 259 

Студенти и ученици 7212 8212 

Други 1942 2443 

ОБЩО 19 313 22 914 
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Посещения на читатели 

Посещенията на място в Библиотеката традиционно са свързани с ползване на 

библиотечни документи, които нямат аналог в електронна среда. Въпреки продължаващата 

пандемична обстановка, спазването на противоепидемичните мерки, осигуряването на 

необходимата дистанция и ограничаването на читателските места за ползване на място в 

Библиотеката при 50% и 30% от нормалния капацитет, през отчетната 2021 г. отбелязваме 

относително постоянен брой потребители.  

Проявената гъвкавост по време на кризата, професионализмът и квалификацията на 

служителите, спомогнаха за бързата реакция за справяне с необичайна ситуация и спомогна 

за запазването на относително големия брой физически посещения в Националната 

библиотека. Бяха положени усилия за осигуряване на безопасна среда както за служителите, 

така и за потребителите на Библиотеката, което оказа влияние върху запазването на 

относителния дял на посещенията на място, като се забеляза и значително увеличение на 

броя на онлайн посещенията, предвид променените условия за ползване на Библиотеката. 

Също така отчитаме и положителния резултат от реорганизирането на библиотечните 

процеси и дейности така, че да можем, от една страна, да осигурим безопасен достъп до 

знание за нашите потребители, а от друга – да отговорим своевременно на техните 

информационни потребности.  

 

Посещения на потребители в чит. № 1, 3, 4, 5\6, 7, 8, 9 и 10 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Чит. № 1 2658 1307 1776 

Чит. № 3 11 033 2137 3476 

Чит. № 4 31 704 14 635 13 362 

Чит. № 5/6 13 758 5935 5488 
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 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Чит. № 7. Издания по 

библиотечно дело 

720 1518 552 

Чит. № 8. Картографски и 

графични издания 

1 504 1761 1757 

Чит. № 9. Официални 

издания 

699 2326 652 

Чит. № 10. Музикални 

издания 

645 1669 591 

Заемно гише 8442 1611 1965 

Общо физически посещения  32899 29 619 

Онлайн посещения  39 400 49 739 

ОБЩО 71 163 72 299 79 358 
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Ползвани библиотечни документи 

Заемане на библиотечни документи по традиционен път 

Ползваните библиотечни документи на място в читалните зали са през 2021 г. са 

286 914. Читателската аудитория запазва относително постоянни характеристики през 

последните години. Налице е ядро от потребители с ясно дефинирани професионални 

интереси към определени сбирки. Услугите, които предлагаме, съответстват изцяло с 

потребителските търсения. Разнообразните колекции представляват интерес както за широк 

кръг индивидуални потребители, които работят с документите с научна или с образователна 

цел, така и за държавни институции, обществени организации, висши и други учебни 

заведения, научни институти, библиотеки.  

Чит. № 1 
1776 

Чит. № 3 
3 476 

Чит. № 4 
13 362 

Чит. № 5/6 
5 488 

Чит. № 7 Издания по 
библиотечно дело 

552 

Чит. № 8 Картографски 
и графични издания 

1757 

Чит. № 9 Официални 
издания 

652 
Чит. № 10 Музикални 

издания 
591 

Заемно гише 
1965 

Посещения на потребители в чит. № 1, 3, 4, 5\6, 7, 8, 9 и 10 



27 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Чит. № 1 117 438 81 141 146 785 

Чиг. № 3 48 697 35 169 23 278 

Чит. № 4 310 341 92 058 46 549 

Чит. № 5\6 100 213 59 632 39 125 

Заемно гише 7889 3167 19 923 

Чит. № 7 (Методич. Ч.) 1109 2889 843 

Чит. № 8  

(Кр и Гр) 

5938 6637 6376 

Чит. № 9 

(Оф. Изд.) 

2744 7694 982 

Чит. № 10 

(Муз. Ч.) 

7926 5390 3 053 

Поръчки на място в 

библиотеката 

 293 777 286 914 

Моята библиотека  398 456 6250  
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 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Ползвани документи от 

бази данни 

  228 254 

Електронни поръчки на 

документи 

  208438 

 Общ брой 602295 692233 729856 

 

 

Поръчки на място в 
библиотеката 

286 914 

Моята библиотека 
6250 

Ползвани документи 
от бази данни 

228 254 

Електронни  поръчки 
на документи 

208438 

Ползвани библиотечни документи 
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Забелязва се значително увеличение на ползваните документи в базите данни
1
 по 

абонамент на Библиотеката и електронните поръчки на документите. 

 

Онлайн заети библиотечни документи 

Виртуалните потребители разполагат с предоставено пространство на модерни 

възможности и улеснен достъп, базирани на приложението на новите технологии в сферата 

на създаване и предлагане на библиотечни услуги. С активиране на приложението „Моята 

библиотека“ онлайн заетите библиотечни документи са 6250. За тяхно удобство бяха 

въведени широк спектър от онлайн електронни услуги, като: електронна доставка на 

документи, онлайн регистрация за читателска карта, справочно-библиографски услуги и др. 

Забелязва се значително увеличение на ползваните документи от базите данни
2
 по абонамент 

на Библиотеката и електронните поръчки на документи. В резултат на това общо онлайн 

заетите библиотечни документи са: 442 942. Общият брой на традиционно и електронно 

заетите библиотечни документи са: 729 856 в сравнение с 2020 г. – 692 223. 

                                                 

1
 Броят на ползваните документи от базите данни е представен като отделна графа с цел отразяване на 

големия дял от тях, съотнесен към общата картина на ползваните документи от потребителите. 
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Разпределение на ползваните документи от основен фонд и специални колекции 

на място в библиотеката: 

  

 

Чит. № 3 Чит. № 4 Чит. № 5, 6 Чит.7, 8, 9, 10 

Култура, наука 3940 24 617 2276  

Философия 610 23 232 158  

Религия / Атеизъм 236 2038 53  

Обществени науки 32 984 13 708 4369  

Естествени науки 569 1343 12 272  

Медицина  663 737 3163  

Чит.  № 1 
146785 

Чиг. № 3 
23278 

Чит. № 4 
46549 

Чит. № 5\6 
39125 

Заемно гише 
19923 

Чит. № 7 (Методич. Ч.) 
843 

Чит. № 8  
6376 

Чит. № 9 
982 

Чит. № 10 
3053 

Поръчки на място в 
библиотеката 

286914 

Моята библиотека 
6250 

Ползвани документи 
от бази данни 

228254 

Електронни  поръчки 
на документи 

208438 

Онлайн заети библиотечни документи 
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Чит. № 3 Чит. № 4 Чит. № 5, 6 Чит.7, 8, 9, 10 

Техника / Промишленост 410 8057 8 854  

Селско стопанство 270 6863 280  

Изкуство 843 16 639 297  

Спорт  7036 2197 272  

Езикознание 844 4465 9311  

Литература  5 276 11 572 10 607  

География 766 2620 84  

История  3717 185 467 13 316  

Картографски и графични 

издания 

   6376 

Ноти    3053 

Служебни издания    2982 

Издания по библиотечно 

дело 

   2843 

Общ брой ползвани 

документи на място в 

   286 914 
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Чит. № 3 Чит. № 4 Чит. № 5, 6 Чит.7, 8, 9, 10 

библиотеката 

Онлайн ползвани 

документи 

   442 942 

Общо ползвани онлайн и 

на място документи 

   729 856 

 



33 

 

 

Култура, наука 
7% 

Философия 
5% 

Религия Атеизъм 
1% 

Обществени науки 
12% 

Естествени науки 
3% 

Медицина   
1% 

Техника 
Промишленост 

4% 

Селско стопанство 
2% 

Изкуство 
4% 

Спорт        
2% 

Езикознание 
3% 

Литература   
6% 

География 
1% 

История   
46% 

Картографски и 
графични издания 

1% 

Ноти 
1% 

Служебни издания 
1% 

Издания по 
библиотечно дело 

1% 

Разпределение на ползваните документи от основен фонд и 

специални колекции на място в библиотеката 



34 

 

 

Разпределение на ползваните документи по видове от колекциите към НОРДН 

 2019 2020 2021 

Архивни документи  109 877  76 102 146 785  

БИА 37 742 26 679 53 427 

Ориенталски сбирки 72 135 45 443 89 059 

Снимки  2544 2039 1 704 

Ръкописи: 

Славянски 

Ориенталски 

950 

534 

416 

575 

217 

358 

549 

236 

313 

Книги, от които 

старопечатни  

и редки и ценни 

3650 

1837 

3096 

2006 

1716 

582 

Периодика  417 309 330 
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Разкриване на ръкописно-документално наследство 

Направление „Опазване на ръкописно-документалното наследство“ на Националната 

библиотека, която е национален архив на България за ръкописи и документи от Х до ХІХ в., 

продължава да изпълнява национални задачи, свързани с отговорността за събиране, 

съхраняване, предоставяне за ползване и разпространение на информация за националното 

писмено културно-историческо наследство. През 2021 г. бяха извършени следните дейности: 

 писмени идентификации и експертни оценки на старопечатни книги, ръкописи 

и архивни документи (вкл. реставрационно-консервационни експертни оценки за 

състоянието на документи) – 25 бр. 

 писмени експертни оценки по чл. 96, ал. 4 от ЗКН на старопечатни книги по 

заявка от САС по дело ВНОХД 1169/2020, 2 бр. старопечатни книги, предоставени от 

църквата в с. Искрец и 3 арабографични кодекса, по искане на МВР – Силистра – общо 9 бр. 

 писмени специализирани справки – 63 бр. 

Монографии, статии и описи, свързани с ръкописно-документалното наследство в 

НБКМ – 30 бр. студии и статии в продължаващи издания и сборници: 2 бр. документални 

издания; 1 бр. юбилеен сборник; 1 бр. каталог от изложба. 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 
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колекциите към НОРДН 
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През отчетната 2021 г. като голям успех за направление „Опазване на ръкописно 

документалното наследство“ отчитаме международното участие на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с обща кандидатура, съвместно с библиотечни и 

други културни институции, за включване на книжовното наследство на поета Джеляледдин 

Руми в регистъра „Паметта на света“ програма на ЮНЕСКО. Инициативата е на Турската 

национална комисия към ЮНЕСКО (Turkish National Commission for UNESCO) и в нея се 

включват, както следва: Берлинската държавна библиотека, Баварската държавна 

библиотека , Националната библиотека и архив на Иран и др. Националната библиотека 

участва с ръкопис (Ор 3500), който е препис (от XVI век) на известното произведение на 

Джеляледдин Руми – „Маснави-и Манави“ („Духовни двустишия“). Постъпление е от 

Самоковската вакъфска библиотека. Бил е собственост на известния Мехмед Хюсрев паша. 

Ръкописът е напълно дигитализиран през 2018 г. и свободно достъпен на изследователите. 

Интересен е за международната научна общност с допълнителните вписвания и печати по 

него. 

Направлението работи успешно и по международната програма „Еразъм“. В рамките 

на това на тримесечно обучение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бяха 

обучени бакалавър, историк от престижния гръцки университет „Пантеон“ – Атина, и 

студент по консервация и реставрация на графични произведения от Датската кралска 

академия.  

 

 

Информационно-библиографско обслужване. Продукти и услуги 

 Специализирани библиотечни услуги 

В отговор на разнообразните потребителски търсения Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ предлага различни информационни услуги: изработване на тематични 

библиографски справки, тематични справки с предоставяне на пълнотекстова информация, 

библиографско издирване, придружено с електронна доставка на документите, 

библиографски консултации и др. с цел осигуряване на качествено и бързо удовлетворяване 

на информационните потребности на потребителите. През отчетната 2021 г. служителите в 

отдел БИО затвърдиха тенденциите от предходните години за качествено предоставяне на 
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справочно-библиографското и информационно обслужване. Приоритетни отново са заявките 

за цитирания на публикациите на български учени, изследователи, докторанти, 

преподаватели и други в специализирани бази данни. Наблюдава се увеличение на 

автоматизираното информационно библиографско търсене в електронния каталог, други 

бази данни и интернет и устните справки.  

 

Библиографско-информационно обслужване 

 2019 2020 2021 

Писмена библиографска информация, 

включително и ретроспективни библиографски 

издирвания 

17 068 бр. 10 201 бр. 15 021 бр. 

Фактографски справки  224 бр. 380 бр. 440 бр. 

Библиографски справки за научни цитирания 54 бр. 16 бр. 35 бр. 

Библиографско издирване с електронна 

доставка на документи 

46 бр. 356 бр. 402 бр. 

Автоматизирано информационно 

библиографско търсене в електронния каталог, 

други бази данни и интернет 

15 385 бр. 19125 бр. 28 254 бр. 

Устна справка 3240 бр. 4469 бр. 5620 бр. 

Библиографска консултация  534 бр. 509 бр. 752 бр. 
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Справочно-информационни продукти 

Информационни продукти 

Информационният бюлетин „Криминалистика и криминология“ 2016 – 2018 г., 

публикуван на сайта на библиотеката. 

„Био-библиография Александър Шурбанов“ : Библиографски указател, 2021. 

„България в чуждата литература (Булгарика)“ 2008/2009 – в процес на подготовка . 

Картотека „Правна консултация“, съдържаща статии с правна информация от в. „Труд“ 

и „Данъчна консултация“ – попълване и актуализиране.  

 

Осигурен достъп до бази данни 

През изтеклата 2021 г. за потребителите на Националната библиотека беше 

предоставен достъп до следните бази данни:  

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

Писмена библиографска информация, включително и 
ретроспективни библиографски издирвания;  

Фактографски справки   

Библиографски справки за научни цитирания 

Библиографско издирване с електронна доставка на 
документи 

Автоматизирано информационно библиографско търсене в 
електронния каталог, други бази данни и Интернет 

Устна справка 

Библиографска консултация  

Библиографско-информационно обслужване 

2021 2020 2019 
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Абонамент на Библиотеката 

East View – Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни „Библиотечное и 

информационное обслуживание“, която включва 28 списания. Универсалната база данни по 

библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски език, 

предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, библиографията, 

научната информация, книгознанието, архивистиката. 

Ebsco – научна мултидисциплинарна пълнотекстова база данни в платформата EBSCO. 

Тя включва повече от 16 000 пълнотекстови периодични издания и 12 500 реферирани 

списания и над 13 200 монографии, отчети, материали от конференции и др. 

Хронологичният обхват на базата е от 1887 г. до днес, а тематичното съдържание покрива 

почти всички области на човешкото знание. 

Gale Virtual Reference Library – съдържа авторитетни електронни справочни издания, 

включени в Gale Virtual Reference Library. 

 

 Национален абонамент 

В рамките на националния лиценз, осигурен от Министерство на образованието и 

науката предоставяме за читателите достъп до следните информационни платформи: 

Web Of Science – световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература 

и информация за цитирания на публикации във всички области на природните, приложните, 

обществените, хуманитарните науки и изкуство.  

Scopus – реферативна база данни с препратки към цитирания на публикации от над 16 

000 рецензирани периодични издания в областта на научната, техническата и медицинската 

литература. 

ScienceDirect – пълнотекстова база данни, която обхваща над 3900 списания и около 

8000 книги в следните предметни области: физически и инженерни науки, науки за живота, 

здравеопазване, социални науки и хуманитаристика. 
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Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане 

Специализираната библиотечна услуга „междубиблиотечно заемане“ е основен 

принцип на библиотечно-информационното обслужване на потребителите, която улеснява 

универсалната достъпност до публикациите. Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ осигурява достъп до библиотечните си колекции и бази данни на своите 

потребители, както и до библиотечните колекции и бази данни на други библиотеки чрез 

междубиблиотечно заемане на документи. През 2021 г. отчитаме значително увеличен ръст 

на поръчките за Междубиблиотечно заемане за страната, което не е изненада, предвид това 

че Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е център на междубиблиотечното 

заемане в страната с експертни функции. 

Дейност Международно 

междубиблиотечно заемане 

Междубиблиотечно заемане 

за страната 

Поръчки от 

потребители 

48 357 

Поръчки към други 

библиотеки 

72 105 

Книги и списания 

(общ брой томове) 
120 462 

Статии 51 89 

Кореспонденция по 

електронна поща 

218 324 

Колети 42 86 

Откази общо 13 37 
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Репродуциране на библиотечни документи 

 

1. Изработени копия общо черно-бели и цветни – 142 914 броя, от които: 

 черно-бели цветни общо 

Читатели 129 103 197 129 300 

Служебни 7890 676 8566 

за Фонда 5048  5048 

 142 041 873 142 914 

 

2. Дигитални услуги – общо 29 114 файла, от които: 

 дигитално 

заснемане 

сканиране общо 

Читатели 10992 11021 22013 

Служебни/ За Фонда 180 195 375 

Дирекция 1864 4862 6726 

 13036 16078 29114 
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3. Подвързване със спирала: 235 броя (от тях 40 служебни). 

 

Поддържане на информационни технологии и мрежи 

През изтеклата 2021 г. усилията на сътрудниците на направление „Информационно 

осигуряване на библиотечните дейности“ бяха насочени към подобряване качеството на 

прилагане на информационните технологии в различните дейности на Националната 

библиотека, както и на състоянието на компютърната техника и локалната мрежа за по-

добро обслужване на потребителите и оптимизиране на работата на служителите на НБКМ. 

Общото състояние на компютърните ресурси на библиотеката през 2021 г. е значително 

подобрено в сравнение с предходната година. За осигуряване на информационното 

обезпечение дейностите в Библиотеката бяха закупени:  

 2 бр. WEB камери – за провеждане на видео разговори и конференции; 

 2 бр. USB хъба за улеснение при запис на голям брой флашки; 

 софтуерни лицензи за CorelDraw и Adobe CC; 

 40 нови клавиатури; 

 40 нови мишки; 

 10 бр. реновирани 24” IPS монитора щадящи очите; 

 5 бр. мулти-функционални устройства; 

 1 бр. сървър за „Дигитална библиотека“; 

 4 бр. нови компютъра, 2, от които графични станции;  

 приет беше като дарение NAS сървър. 

През отчетната 2021 г. направление „Информационно осигурявяне на библиотечните 

дейности“ активно съдейства с презентационна техника и озвучаване, изготвяне на 

презентации, обработка на видео на всички събития на територията на Библиотеката. 

Своевременно бяха решавани проблеми с работата на системата Cobiss, като беше 

обновявана така наречената Java Runtime Environment, необходима за стартирането и 

нормалната работа на системата Cobiss. Беше извършена модернизация на компютърната 

мрежа в НБКМ, като за целта бяха внедрени 39 управляеми суича и защитна стена от 

следващо поколение. Подменени бяха старите оптични трасета и изградени нови, беше 

извършена модернизация на компютърната мрежа в НБКМ, изградена беше система за 

мрежови мониторинг. Изработени бяха дигитални версии на тефтерчето на Георги Раковски, 

Васил Левски, книги за деца от Стилиян Чилингиров и УДК. 
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На страницата на НБКМ през изминалия период бяха отразени: 

 Съобщения – 33 

 Изложби – 2 

 Събития – 69 

 Рубрика „Клуб „Писмена“ – 6 

 Рубрика „Интервюта за Клуб „Писмена“ – 8 

 Рубрика „Перли в КОРОНАта“ – 10 

 Рубрика „Виртуални изложби“ – 18 

 Рубрика „COVID-19: Съобщения“ – 3 

 

На сайта на Библиотеката бяха качени стари броеве на списание „Библиотека“ 

  за 2004 – 5 книжки; 

  за 2005 – 5 книжки; 

  за 2006 – 5 книжки; 

  за 2020 – 5 книжки.  

Общият брой на качените файлове на сайта за 2021 г. е около 133. 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА НБКМ 

На страницата на НБКМ през изминалия период бяха отразени: 

 Съобщения 65 

Изложби 12 

Събития 38 

Рубрика „Духът на времето“ 44 

Рубрика „Перли в КОРОНАта“ 54 
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Рубрика „Виртуални изложби“ 27 

Рубрика „COVID-19: Отговорът 

на библиотеките“ 

6 

Рубрика „COVID-19: 

Съобщения“ 

31 

Рубрика „Онлайн събития“ 5 

 

Статистика за посещения на сайта 

 

Общият брой посещения на сайта е 625 598. 

Януари 51 097 

Февруари 55 907 

Март 57 808 

Април 51 410 

Май 50 678 

Юни 45 002 

Юли 53 070 

Август 51 701 
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Септември 51 008 

Октомври 60 074 

Ноември 50 242 

Декември 47 601 

Общо 625 598 
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Фейсбук и социални мрежи 

Общият брой харесвания на страницата във Facebook е 3878. 

Последователите на YouTube канала на Националната библиотека са 108. 

Бяха нанесени промени по интернет страницата, във връзка с изпълнението на заповед 

№ РД-15-63 от 17.08.2021 г. и според изискванията, посочени в полученото от ДАЕУ писмо 

с № РД-36-1171 от 29.07.2021 г.  

Работата включваше: 

Заглавия 

Бяха редактирани 300 страници, на които бяха структурирани заглавията, така че да 

спазват йерархията, като на всяка страница има задължително поне едно заглавие от първо 

ниво (<h1>). Същото беше направено и в страничните ленти. 

Контраст на темата – хора с нарушения в зрението ще могат да различават текста, 

линковете – по този начин информацията ще е достъпна за тях: 

Избор на контрастни цветове за текст, фон, активна връзка, посетена връзка, посочване 

на връзка. 

Добавена е опция за потребителите на сайта, чрез която могат да променят цветовете, 

използвани в сайта с такива, които са с голям контраст. 

Долната част (footer-а) е тъмен фон със светли букви: 

Променен беше цветът на фона и шрифтът на футъра съответно тъмно сив и бял – за 

висок контраст. 

Бутони – подсказване действието на бутона, така че да може да се чете от хора с 

нарушено зрение.  

Когато това е възможно, в кода на линковете е добавен таг aria-label, който съдържа 

кратък текст с подсказка къде води връзката – основно важи за изображения, които са линк: 

Добавен е alt таг в 1500 изображения. 

Добавен е aria-label таг в 30 линкове. 
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Алтернативните текстове на изображенията подсказват за какво служат. 

Създадена е HTML карта на сайта. 

Създадена е Декларация за достъпност. 

Връзките към профилите на НБКМ в социалните мрежи са поправени. Когато има линк 

към документ, се посочва вида на документа в алтернативен таг. 

Добавяне на алтернативен текст към линкове, който водят директно към файлове, с 

описание какво се случва – например когато има връзка към талона за абонамент, който е 

PDF файл е добавен ARIA-LABEL=„Отваря PDF файл“ 

 Добавен беше плъгин, с помощта на който се увеличава размерът на шрифта и се 

променят текущите цветове с високо контрастни. 

 Банерът на началната страница можеше да бъде управляван само с мишка. Това бе 

променено и вече може да бъде достъпван и с клавиатура. Според инструментите за тестване 

за достъпност сме в зелената зона. 

 Някои от използваните приложения бяха обновени.  

За рождения ден на Библиотеката в началото на декември беше пуснат нов вариант на 

WEB страницата на НБКМ. Избрана информация от стария сайт беше прехвърлена на новия, 

като също така бяха направени някои промени, за да бъдат спазени изискванията на ДАЕУ. 

В процеса бяха създадени 114 страници и 342 публикации. 

През 2021 г. бяха проведени следните квалификационни курсове за служителите на 

библиотеките в системата COBISS.BG:  

 

 Курс Брой участници 

(НБКМ) 

Брой участници 

(НАЦИД) 

1

. 

Използване на софтуера 

COBISS3/ 

Каталогизация-основен 

курс 

6 - 



48 

 

2

. 

Използване на софтуера 

COBISS3/ 

Каталогизация-разширен 

курс 

6 1 

3

. 

Използване на софтуера 

COBISS3/ 

Каталогизация-

редактиране на CONOR 

14 2 

 Общо 26 3 

 

Беше организирано и проведено оценяване на Анелия Иванова посредством платформа 

Zoom и ментор – сътрудникът от IZUM Gordana Mazić, свързано с получаване на лиценз за 

провеждане на обучителни курсове COBISS. 

Създадени бяха нови полета 996 за монографии на документи от фонда на НБКМ, със 

сигнатури О, РДЦ и БИА, придружени с Констативен протокол №1/2021г. – 426 бр. 

Бяха направени 328 онлайн регистрации. 

Създадени бяха 151 бр. библиографски записа и 41 бр. контролни записа в системата 

COBISS. 

Преведени бяха документи, свързани с работата на системата COBISS – 40 страници. 

Беше взето участие в 5 онлайн срещи (чрез платформата Zoom) на редакторите на 

официалната Facebook страница на библиотечно-информационната мрежа COBISS.Net – 

част от която е и системата COBISS.BG.  

Подготвени бяха 12 публикации за Facebook страницата на COBISS.Net. 

Бяха провеждани текущи консултации и оказвана методична помощ и съдействие на 

потребителите на COBISS. 

Документираните потребителски запитвания за оказване на помощ и съдействие 

относно ползване на електронен каталог COBISS+ са 30 бр. 



49 

 

Статистически данни – COBISS+ 

Към края на 2021 г. обемът на библиографските записи в сводния електронен каталог 

COBISS+ достигна 1 102 723. 

Броят на търсенията в потребителски интерфейс COBISS+ за 2021 г. е 57 932, а на 

показаните записи – 130 640. 
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Броят на търсенията в мобилното приложение на COBISS+ – mCOBISS за 2021 г. е 122, 

а на показаните записи – 1141. 

 

 

 

Общият брой харесвания на страницата във Facebook е 3878. 

Последователите на YouTube канала на Националната библиотека са 108. 
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4. ОПАЗВАНЕ НА РЪКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО  

   НАСЛЕДСТВО 

Дигитализация на документи  

Един от основните приоритети и през отчетната 2021 г. за Библиотеката като 

институция, ангажирана със съхранението, опазването и осигуряването на лесен достъп до 

българското културно-историческо наследство, остава дигитализацията на библиотечните 

колекции. През отчетната 2021 г. продължи добавянето на дигитално съдържание към 

уникалните колекции на Библиотеката, към които продължава да се увеличава интересът на 

изследователи и други потребители от целия свят. По-голяма част от дигитализираните 

файлове са с въведени метаданни и съответно визуализирани и достъпни за потребителите в 

каталога на Дигиталната библиотека през интернет страницата на Националната библиотека. 

Обемът на дигитализираните документи от фонда на Националната библиотека е 238 450 в 

сравнение с 207 819 от предходната 2020 г.  

 

Видове 

документи 2019 г. 

2020 г. 2021 г. 

  Файл Док. Файл Док. Файл Док. 

Ръкописи 

(славянски и 

ориенталски) 

8196 29 13 987 36 6574 19 

Старопечатни, 

редки и ценни 

документи 

6922 65 9713 88 7986 19 
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Видове 

документи 2019 г. 

2020 г. 2021 г. 

Архивни 

документи, 

снимки и 

портрети 

2448 670 4699 675 6427 840 

Ориенталски 

документи 

148 2 62 1 322 4 

Картографски и 

графични 

издания 

308 18 34 5 275 261 

Фонд на Боров 12 640 5302 33 995 6341 31 819 15 894 

Музикални 

издания 3042 23 21 784 1225 4174 91 

Периодични 

издания 

9291 44 61 219 228 58 204 207 

Читателски 

поръчки 

3260 5 14 016   42 850   

Институционалн

и поръчки 

5419   25 231  124 30 776  30 

По проекти 

(Интерактивна 

карта) 

42 975 259 13 806 81   



53 

 

Видове 

документи 2019 г. 

2020 г. 2021 г. 

Изложби 146   853   134   

Библиотекознан

ие и 

библиография 

    8420  20 28 909  35 

ОБЩО 94 795 6417 

 

207 819 

 

8804 

 

238 450 

 

17 400 
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Ръкописи (славянски и 
ориенталски) 

7030 

Старопечатни, редки и 
ценни документи 

12160 

Архивни документи, 
снимки и портрети 

38246 

Картографски и 
графични издания 

275 

Периодични издания 
58204 

Библиотекознание и 
библиография 

28909 

Дигитализация на документи 

Читателски поръчки 
20% 

Институционални 
поръчки 

14% 

Книжовно-
документално 

наследство 
66% 



55 

 

Консервация и реставрация на архивни и други видове документи 

В отдел „Реставрационен център“ постъпват материали за консервация и реставрация 

основно от направленията „Опазване на ръкописно-документално наследство“ и 

„Обслужване на потребители“. За всяка библиотечна единица и/или външен обект, в 

зависимост от причината за постъпването ѝ в отдела, се изготвя документация – 

консервационно-реставрационен протокол (при необходимост от реставрационна намеса) 

или консервационно-реставрационна експерта оценка (при необходимост от оценяване на 

състоянието). През 2021 г. в отдела са изготвени общо 95 консервационно-реставрационни 

протокола, от които 85 за библиотечни единици, собственост на Националната библиотека и 

10 за външни обекти. Изготвените експертизи за състоянието са общо 18, от които 7 за 

библиотечни единици и 11 за външни обекти. Продължи да се извършва планираната 

дезинсекцията и дератизация на сградата на Библиотеката.  

Отдел „Реставрационен център“ има за задача да предоставя текущо консултантска и 

експертна помощ на библиотеки, институции и граждани, свързана с опазването и 

съхранението на различни видове документи и архивни материали. През изтеклата година 

ръководителят на направлението и служители от него изнесоха лекции пред студенти от 

Националната художествена академия (Специалност: Изкуствознание). Бяха проведени и 

консултации по телефона на граждани и обществени книгохранилища, във връзка с 

опазването на ръкописно-документалното наследство.  

През изминалата 2021 г. са извършени следните дейности във връзка с консервация и 

реставрация на архивни и други видове документи: 

 2019 г. 2020 г. 2021 

Обезпрашени 395 000 тома 405 814 тома 411 234 тома 

Реставрирани обекти 595 документа 984 документа 726 документа 

Брой листа 11 624 листове 15 524 листове 16 156 листове 

Подвързии 283 подвързии 225 бр. подвързии 216 бр. подвързии 
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Превенция и лечение по системата „Аноксия“  

Профилактиката на фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

включва обезпрашаване и дезинфекция на книжни тела и стелажи. Системата за „лечение“ 

на книги „Аноксия“, инсталирана в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

през 2017 г., е базирана на премахването на кислорода до нива под 0,5% и въвеждане на 

инертен газ (в случая азот), като в същото време се контролират нивата на температурата и 

относителната влажност, които се поддържат в определени параметри за ефективност на 

системата. Смъртността на вредителите е 100%, независимо от техния стадий на развитие, а 

хартията остава непокътната. През 2021 г. през системата бяха обработени част от 

фондовете, съхранявани в сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 

които са част от колекциите на отделите „Читални и книгохранение“ и „Библиографско и 

информационно обслужване“ и направление „Опазване на ръкописно-документално 

наследство“ (подръчен фонд) и са общо 21 905 тома. Техният общ брой е 411 234 тома 

книжни тела, като обработени от служителите на отдел „Реставрационен център“ книжни 

тела е 112 430, а общият брой, преминали през обработка в камера „Аноксия“ и обезпрашени 

след това книжни тела, е 21 905 в сравнение с изминалата 2020 г. – 18 200 тома.  

.  

Дарителска програма „Осинови книга“ 

В продължение на 10 години чрез програмата „Осинови книга“ в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се набират средства за реставрацията на документи 

от специалните ѝ колекции. През отчетната 2021 г. беше осиновена 1 бр. българска 

старопечатна книга на Г.С. Раковски „Горски пътник“ и първата годишнина на най-

застрашените от разрушаване в. „Дунав“, чиято значимост за съхраняването на нашата памет 

е безспорна 
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5. ДЕЙНОСТИ С НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Контрол по Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на 

медийни услуги 

 

През 2021 г. е извършена проверка на 3490 издателства. Изготвени са 717 писма-

рекламации и са съставени списъци с липсващи издания – 12 421 заглавия. Изпратени са 

1973 уведомителни писма, покани за подписване на акт и др. форми на кореспонденция и 

комуникация с издателства. 

На издателите, които не изпълняват разпоредбите на Закона, са съставени 12 бр. 

административни констативни актове АУАН (Акт за установяване на административно 

нарушение). 

В резултат на извършения контрол по изпълнението на Закона за задължителното 

депозиране са набавени: 10 169 заглавия, от които 6676 монографични издания и 3493 

периодични издания. 

За сравнение: през 2020 г. са набавени 8920 заглавия, от които 5054 

монографични издания и 3866 периодични издания. 

Осигуряване на задължителни екземпляри за депозитните библиотеки 

През 2021 г. по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги са 

приети 190 283 библиотечни документа, от тях са обработени и разпределени 187 144 

документа. Във фонда на НБКМ са постъпили 51 943 библиотечни единици, а в депозитните 

библиотеки в страната са изпратени 135 201. 

 

 

 



58 

 

ДЕПОЗИТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ В 

СТРАНАТА 

Местонахождение Библиотеки 
Монографични 

издания (брой ед.) 

Продължаващи 

издания (брой ед.) 

Благоевград 
Регионална библиотека 

„Димитър Талев“ 
2666 7333 

Бургас 
Регионална библиотека „Пейо 

Крачолов Яворов“ 
2815 7333 

Варна 
Регионална библиотека „Пенчо 

Славейков“ 
5818 7776 

Велико Търново 
Регионална библиотека „Петко 

Рачев Славейков“ 

2955 12 249 

Пловдив 
Народна библиотека „Иван 

Вазов“ 

10 174 13 622 

Русе 
Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ 
5639 7773 

София Централна библиотека на БАН 2702 7333 

 

Университетска библиотека на 

Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ 

5353 7773 
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Местонахождение Библиотеки 
Монографични 

издания (брой ед.) 

Продължаващи 

издания (брой ед.) 

 Столична библиотека 2840 7333 

Шумен 
Регионална библиотека 

„Стилиян Чилингиров“ 
2916 7333 

Разпределени регионални вестници по краеведски принцип 5465 

ОБЩО 135 201 

 

Разпределен частичен депозит от УБ и БАН, за Регион. библ. – Сливен, ЦМБ, Библ. на 

УАСГ, Аграрен университет – Пловдив и Тракийски университет – Ст. Загора – 26 798 бр. 

 

Регионална библиотека "Димитър Талев" … 

Регионална библиотека "Пейо Крачолов Яворов" … 

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" (Варна) 

Регионална библиотека "Петко Рачев Славейков" … 

Народна библиотека "Иван Вазов" (Пловдив) 

Регионална библиотека "Любен Каравелов" (Русе) 

Централна библиотека на БАН (София) 

Университетска библиотека на Софийски … 

Столична библиотека (София) 

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" … 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 

Депозитни екземпляри, разпределени за библиотеките в 

страната 

Продължаващи издания (брой ед.) Монографични издания (брой ед.) 
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Съставяне, обнародване и разпространение на Национална 

библиография 

През 2021 г. са съставени 120 книжки на Текущата национална библиография. От тях 

на онлайн страницата на Библиотеката са публикувани 86 книжки. Редактирани и 

подготвени за публикуване са 34 книжки. 

Серия 1. Български книгопис, месечно издание – съставени 51 книжки за 2021 (48), 

2018 (3) г. От тях кн. 1–51 / 2021 г. са качени на сайта на НБКМ. Книжки 10–12 / 2018 г. са 

изработени и готови за качване. 

Серия 2. Български дисертации, годишно издание – 3 указателя – Изработени са 

годишни указатели за 2013 г., за 2014 г., за 2020 г. 

Серия 4. Български продължаващи издания, годишно издание – 3 годишни указателя – 

Редактирани и публикувани на сайта на НБКМ 2 годишни указателя за 2013 и 2018 г. 

Изработен и подготвен за качване на сайта на НБКМ е и годишният указател за 2014 г. 

Серия 5. Летопис на статиите от българските списания и сборници, месечно издание – 

редактирани и предадени за публикуване на сайта на НБКМ 21 книжки – 1 – 12 за 2014, 1 –

12 за 2015.  

Серия 6. Летопис на статиите от българските вестници, месечно издание – редактирани 

и предадени публикувани на сайта на НБКМ 39 кн. – Публикувани в сайта на НБКМ кн. 1 –

12 за 2015 г. Изработени – кн. 9–12 за 2016; кн. 1–12 за 2017 г.; кн. 1–11 за 2018 г. 

За сравнение: През 2020 г. са съставени 101 книжки на Текущата национална 

библиография. От тях на онлайн страницата на библиотеката са публикувани 35 

книжки за периода 2012–2017 г. Редактирани и подготвени за публикуване са 48 

книжки. 

Поддържане на каталогизация в публикациите 

Във връзка със съставянето на каталогизация в публикацията (CIP), по заявки на 

автори и издатели през 2021 г. са изработени и изпратени 8 описания. 
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Присъждане на международни идентификационни номера 

Национална агенция за международен стандартен номер на книги (ISBN: 

International Standard Book Number). 

В Националната агенция за ISBN наред с присъждането на международни 

идентификационни номера на книгите се поддържа и „Национален регистър на издаваните 

книги в България“. През 2021 г. са въведени 13 606 нови записа, от които 13 085 записа в 

модул „Издания“, 291 записа в модул „Издатели“ и 230 записа с общ код (еднократно 

присъден ISBN).  

Редактирани са 3904 записа. 

Книги под печат, заявени от издатели за Националния регистър на издаваните 

книги в България 

 

По вид документи 

 2020 бр. з. 2021 бр. з. 

Книги 9982 10 740 

Графични издания 73 102 

Картографски издания 91 18 

Електронни издания 1552 2225 

ОБЩО 11 698 13 085 
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По език и предназначение 

 2020 2021 

Български книги 7472 8147 

Преводни книги 2817 3442 

Учебници 1409 1496 

ОБЩО 11 698 13 085 
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В Международната база данни Global Register of Publishers (Лондон) през 2021 г. е 

изпратена информация за 1398 записа за нови и актуализирани адреси на издателства и 

редакции. 

 

 

Адреси на издателства и редакции 
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 2020 2021 

Нови издателства 257 291 

Издателства с нов код 63 96 

Издателства с променени данни (име или адрес) 187 354 

Спрели да издават 3 - 

Редакция на адреси за изпращане в Global Register of 

Publishers 

726 1398 

 

 

Национална агенция за международен стандартен номер на нотни издания (ISMN: 

International Standard Music Number) 

През отчетната 2021 г. са присъдени 60 номера и са създадени 6 записа на нови 

издателства. Актуализирани са данните за издателства и издания – 8 редакции.  

За сравнение: през 2019 г. са присъдени 76 номера и са създадени 9 записа на нови 

издателства. Актуализирани са данните за издателства и издания – 19 редакции. Изпратена е 

информация в Международната агенция за ISMN (Берлин) за новите и актуализирани адреси 

на издателства – 28 записа. 

 

Национална агенция за международен стандартен номер на продължаващи 

издания (ISSN: International Standard Serial Number) 

През 2020 г. са присъдени 183 номера на нови заглавия и контрол по отпечатването на 

31 заглавия. 
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Присъдени са 7 бр. служебни номера на продължаващи издания.  

За сравнение: През 2020 г. са присъдени 159 номера на нови заглавия и контрол по 

отпечатването на 55 заглавия. 

Присъдени са 7 бр. служебни номера на продължаващи издания. 

В международната база данни ISSN Virtua са въведени 185 нови заглавия и са 

актуализирани 209 записа с данни за промени в издателства, заглавия или спрели заглавия. 

 

 

 

ISBN ISSN ISMN ISIL 

13 606 

183 66 0 

ПРИСЪДЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА В НАЦИОНАЛНИТЕ 

АГЕНЦИИ ПРЕЗ 2021 г. 
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Поддържане на Архив на българските печатни и други видове документи 

Общо постъпилите документи в Архива на българските печатни и други видове 

документи през 2021 г. са 18 613 загл. в 26 316 екземпляра, от които монографични издания 

– 14 322 загл. в 14 322 т. и продължаващи издания – 3394 загл. в 11 089 рег. ед. и дисертации

– 897 загл. в 905 рег. ед. От тях 68 загл. са депозирани в 1 екземпляр.

За сравнение: Постъпилите документи в Архива през 2020 г. са 13 992 загл. в 25 198 

екземпляра, от които монографични издания – 9652 загл. в 9689 т. и продължаващи 

издания – 4340 загл. в 15 509 рег. ед. От тях 96 загл. са депозирани в 1 екземпляр. 

Монографични издания 

През 2021 г. депозираните в Националната библиотека и постъпили в Архива 

монографични издания за периода 2020–2021 г. са в общо 67 деп. сп. (19 деп. сп. от 2020 г.: 

48 деп. сп. от 2021) – 14 322 загл. в 14 322 регистр. ед. (13 416 книги, 660 нотни, графични, 

картографски издания, 1 издание на Брайл и 245 електронни ресурси) и дисертации – 897 

загл. в 905 рег. ед.От тях 68 заглавия са депозирани в 1 екземпляр. 

За сравнение: през 2019–2020 г. са приети 37 деп. сп. Приети и обработени са 9652 

загл., от които 96 са депозирани в 1 екземпляр 

Самостоятелни документи 

Приемане на самостоятелни издания – дисертационни трудове – текущо по деп. сп. от 

2020 г./2021 г. – общо приети дисертационни трудове за 2021 г. – 897 загл. в 905 рег. ед., от 

които 4 на електронен носител  

За сравнение: през 2020 г. са приети общо 723 загл. в 757 т. 
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Продължаващи издания 

Приемане на продължаващи издания – по ДС № 1-50/2021г. – общо 50 деп. спис. 

Приети и обработени са 3394 загл. в 11 089 рег. ед. От тях списания – 1344 загл./ 2 

434 рег. ед.; вестници – 2050 загл./ 8 655 рег. ед., електронни ресурси – 57 загл., нови 

заглавия – 60. 

За сравнение: През 2020 г. общо постъпили продължаващи издания – 4340 загл. в 15 

509 рег. ед. От тях електронни ресурси – 47 загл. в 64 рег.ед 

Постъпили ресурси в Архива на българските печатни и други видове документи – по 

вид документ 

Вид документ 2020 

загл./ рег.ед. 

2021 

загл./ рег.ед. 

Книги 8544/ 8544 13 416 

Графични, картографски и 

нотни издания 

159/ 159 660 

Дисертации, 

хабилитационни трудове 

720/ 757 897/905 

Електронни издания 276/ 276 

[вкл. 3 ел. дис.] 

245 

Списания, бюлетини, 

сборници 

1562/ 2918 1344/2434 

Вестници 2730/ 12 543 2050/8655 

Издания на Брайл 1 1 
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Вид документ 2020 

загл./ рег.ед. 

2021 

загл./ рег.ед. 

Общо 13 992/ 25 198 18 613/26 316 

 

Една от задачите с национална отговорност, поета от Библиотеката е предоставяне на 

годишна статистическа информация за всички видове документи, издадени на територията 

на страната. 

През отчетната 2021 г. за Националния статистически институт е организирана, 

въведена, кодирана и предадена информацията за книгоиздателската дейност през 2020 г.: 

 данни за 9756 монографични издания; 
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 данни за 945 продължаващи издания. 

Освен това е въведена статистическа информация за монографичните издания, 

получени по депозитни списъци през 2021 г., според изискванията и номенклатурите на 

НСИ в 10 830 библиогр. записа. Тя ще бъде допълнена, обобщена и изпратена в 

Националния статистически институт през 2022 г. 

 

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Националната библиотека не е акредитирана като научен институт. 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.) сътрудниците на НБКМ извършват научноизследователска дейност. Към 31 

декември 2021 г. научната общност на НБКМ наброява 26 души на щатна длъжност, 

разпределени по научни степени и звания, както следва: асистенти – 2; гл. асистенти – 3; 

доценти – 4; професори – 1; доктори – 21; докторанти – 5. През следващата 2022 г. се очаква 

двама от докторантите успешно да защитят научните си тези. Може да се каже, че изтеклата 

2021 г. беше много добра, независимо от затрудненията, предизвикани от пандемичната 

обстановка, довела до известни промени и в научно-изследователската дейност на 

библиотечните сътрудници. Научните изследвания се вписват в няколко направления, 

отразяващи специфичната проблематика, разработвана в Националната библиотека през 

нейната дългогодишна история: библиотечно-информационни науки, библиография, 

архивистика, археография, изворознание, книгознание, ориенталистика. През годината са 

публикувани 9 монографии и самостоятелни документи, 82 статии и студии; изнесени са 29 

доклада и презентации на научни форуми, 13 от които на международни конференции. 

Поради създадената епидемична обстановка представянията на колегията в научните форуми 

бяха чрез виртуални участия. Сътрудници на Библиотеката осъществяват преподавателска 

дейност в областта на библиотечно-информационните науки, библиография, книгознание, 

архивистика, арабистика към съответните катедри в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, Нов български университет и Университета по библиотекознание и 

информационни технологии. Чрез свои експерти Националната библиотека участва в 

дейността на национални комисии, комитети и международни професионални обединения. 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има своята партида в Регистъра за 

научна дейност в системата на НАЦИД, но липсата на акредитация от страна на НАОА 

продължава да бъде сериозен проблем за успешното развитие на научната общност. 
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7. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През 2021 г. издателската дейност в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ се извърши по предварително приет издателски план. Всички издания са 

подготвени за печат и отпечатани в срок с добро полиграфическо качество. 

В Печатната база на Националната библиотека се отпечатват издания на Библиотеката, 

съвместни издания с други научни и културни институти и учреждения, влизащи в годишния 

издателски план. Печатницата отпечатва всички видове акцидентни материали, необходими 

за работата на читалните, нарязване на листовки, бланки, каталожни картички, които са 

нужни за работа на отделите в библиотеката и обслужването на читателите. Допълнителна 

дейност на Печатната база е изработването на твърда подвързия на периодиката на 

библиотеката: вестници, списания, инвентарни книги и др. Печатната база изпълнява 

поръчки на външни клиенти, със сключени с НБКМ договори, срещу заплащане. 

През изтеклата 2021 г. в Печатната база на НБКМ бяха отпечатани сп. „Библиотека“ 1 – 

6 бр./2021 г. х 200 тираж, седем издания на НБКМ, от които две фототипни и три по договор 

с Министерството на културата, финансирани по програма „Помощ за книгата“, както и две 

външни поръчки за отпечатване на книгите „Спомени или нещо подобно“ от проф. дин 

Петър Стоянович и „Несивото ежедневие“ от Людмила Костова. 

През изтеклата година в Печатницата се подвързаха 84 броя течения на вестници и 

списания. Изработени са папки за Отдел „Карти и графики“, извършени са довършителни 

операции по изработване на календари за НБКМ – 250 броя. От книговезки услуги на 

външни клиенти приходът е 180 лв. 

В Издателския център на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 

2021 г. бяха реализирани седем издания с общ обем 1306 с., както следва:  

1. Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ориенталски сбирки 

(София). Приноси към българската ориенталистика : 110 години отдел „Ориенталски сбирки“ 

на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ : юбилеен сборник / състав. Анка 

Стоилова ... [и др.]. -София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 447 с.  

Други състав.: Невена Граматикова, Румен Ковачев.  

ISBN 978-954-523-178-0 

2. Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий (София). Слово с четка и длето : 

произведения на изкуството, дарени на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
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/състав. Красимира Александрова ... [и др.]. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 

Методий“, 2021. – 1 албум (84 с.)  

Други състав.: Румяна Петрова, Мария Стефанова.   

ISBN 978-954-523-174-2  

3. [СТО и петдесет] 150 години „Ружица“ и „Пчелица“ / състав. Красимира Стойчева 

Александрова ... [и др.]. – Фототип. изд. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 

2021. – 207 с. 

Други състав.: Ваня Петрова Аврамова, Бояна Стефанова Минчева. – Фототип. изд.: 

Цариград : П. Р. Славейков, 1871. – Загл. и текст и на стар правопис. 

ISBN 978-954-523-179-7  

 4. Александър Шурбанов : биобиблиография / състав. Юлия Иванова Карадачка-

Симеонова ... [и др.] ; библиогр. ред. Юлия Карадачка-Симеонова, Евелина Стойнева. – 

София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. – 231, [18] с.  

Други състав.: Евелина Стойнева, Величка Шардина, Росица Яначкова, Теодора 

Драгнева, Ирина Илиева, Надя Петрова, Анна Александрова, Стефка Кърджалийска, 

Красимира Стойнова. 

ISBN 978-954-523-182-7 

 5. Мъдрост и храброст в едино. Изложба (София ; 2021). Мъдрост с храброст в едино: 

каталог на изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков 

Раковски, [София, 14 април 2021 г.] / състав. Милена Тафрова ... [и др.]. – София : Нац. библ. 

„Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 64 с. 

Други състав.: М. Яниславова, Й. Маркова. 

ISBN 978-954-523-175-9  

6. Раковски, Георги Стойков, 1821–1867. Из документалното наследство на Георги С. 

Раковски : [документален сборник] / състав. Руслан Иванов ... [и др.]. – София : Нац. библ. 

„Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 252 с.  

Други състав.: Милена Тафрова, Нора Кавалджиева, Марина Яниславова. 

ISBN 978-954-523-176-6  

7. Боров, Тодор, 1901–1993. Пътят към книгите : увод в библиографията / Тодор Боров. –  

Фототип. изд. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 170 с.  

  

Фототип. изд.: София : Бълг. библиогр. институт, 1942. 

 

ISBN 978-954-523-180-3 
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8. БИБЛИОТЕЧНО-КООРДИНАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Въпреки продължаващата пандемична обстановка, и през 2021 г. методичната работа и 

срещите с библиотекарите методисти от страната продължи, като успешно се 

осъществяваше координационната и експертно-консултантска дейност в помощ на 

обществените библиотеки.  

През отчетната година бяха разпределени и доставени от Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ общо 4219 екземпляра книги, както следва: 

 

 

Изпратени дарения за обществени библиотеки и читалища от НБКМ 2021 г. – 826 

екземпляра 

 

1. 8-о СУ – „Васил Левски“ 49 екз. 

2. Библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен 150 екз. 

3. Общинска библиотека „Елин Пелин“, гр. Елин Пелин 64 екз. 

4. Библиотека при Народно читалище „Христо Ботев – 1884“ – 

Община Мирково Област София 

38 екз. 

5. Народно читалище „Съзнание 1925“ – село Белопопци, община 

Горна Малина, гр. Елин Пелин 

50 екз. 

6. Регионална библиотека „Димитър Талев“, гр. Благоевград 39 екз. 

7. Регионална библиотека „Христо Ботев“, гр. Враца 50 екз. 

8. Регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана 37 екз. 

9. Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – гр. Плевен 127 екз. 

10. Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора 38 екз. 

11. Читалище „Наука“, гр. Ябланица 60 екз 

12. Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора 41 екз. 

13. Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев – 1879“, гр. 

Козлодуй 

25 екз. 

14. Читалище в с. Шишковци, Кюстендилска област 58 екз. 

 

 

Изпратени дарения за други институции в и извън страната и българската 

общност в чужбина 2021г. – 240 екземпляра: 
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1. Българо-австрийско училище „Св. св. Кирил и Методий“ –  

Виена 

37 екз. 

2. Болград, Украйна 15 екз. 

3. Дом за сираци, София 35 екз. 

4. Детска болница 30 екз. 

5. Ислямска република Пакистан 17 екз. 

6. Посолство Нигерия 12 екз. 

7. Федерацията на българската общност в Румъния 51 екз. 

8. Република Азербайджан 43 екз. 

 

Изпратени дарения за обществени библиотеки, читалища и българската общност 

в чужбина от дарението, получено от Министерство на културата чрез НБКМ – 2021 г. 

3 153 екземпляра  

 

1. Народно читалище, Батак 51 екз. 

2. Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 226 екз. 

3. Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца 127 екз. 

4. Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана 123 екз. 

5. Читалище „Съзнание – 1912“ с. Михайлово, обл. Враца 104 екз. 

6. Регионална Библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен 195 екз. 

7. Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търновo 71 екз. 

8. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин 66 екз. 

9. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габровo 70 екз. 

10. Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич 99 екз. 

11. Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил 50 екз 

12. Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ – Кърджали 91 екз. 

13. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 62 екз. 

14. Регионална Библиотека „Петър Стъпов“ – Търговище 71 екз. 

15. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен 75 екз. 

16. Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ Ямбол – Ямбол 55 екз. 

17. Дарение Посолство Нигерия 63 екз. 

18. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 82 екз. 

19. Регионална библиотека „Светослав Минков“ – Перник 81 екз. 

20. Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен 61 екз. 
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21. Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград  80 екз. 

22. Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 94 екз. 

23. Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 86 екз. 

24. Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково 88 екз. 

25. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ гл. уредник отдел 

„История“ РИМ, Бургас 

66 екз. 

26. Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 74 екз. 

27. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 119 екз. 

28. Регионална Библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград 96 екз. 

29. Столична библиотека 208 екз. 

30. Народно Читалище „Никола Ракитин 1890“ – с. Трудовец 119 екз. 

31. Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора 70 екз. 

32. Народно читалище „Солидарност-1930“ с. Лесковец, 

общ. Перник 

230 екз. 

 

9. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Провеждането на събития, изложби, литературни четения, премиери на книги и автори 

е гръбнакът на културната дейност в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

(НБКМ). Традиционно в своята 143-годишна история най-голямата българска обществена 

Библиотека е символно средище за четящите, за образоващите се, дом на книгите и сграда с 

особена харизма, която привлича все повече читатели и посетители. През 2021 г., втората 

година белязана от световната пандемия COVID-19, Библиотеката не само не загуби от 

своята популярност, а прибави читатели, привлече нови партньори в страната и зад граница 

и зае полагащото ѝ се място сред предпочитаните достоверни и надеждни онлайн и офлайн 

източници на информация. Така Националната библиотека чрез предоставяне на дигитални 

услуги в областта на културата, образованието, литературата, изкуствата, създаде добавена 

стойност към мисията си да опазва книжовното богатство на нацията. 

Екипът на „Връзки с обществеността. Международна дейност“ в НБКМ, отчита 

уникалното национално значение на културната институция и продължава традицията да 

планира, подготвя и провежда събития в културния календар.  
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В пандемичната обстановка през 2021 г. вече имахме изработен модел на работа и 

съобразно конкретните мерки, наложени или променяни от Министерството на 

здравеопазването, подготвяхме и провеждахме събитията от календара.  

 

Културен календар 

Събитията в Националната библиотека проведени присъствено, онлайн и/или в 

хибриден формат бяха 68 с общ брой посетители на място 1360, а посещенията в зала 

„История на книгата” бяха 778. 

Само отбелязването на 143-та годишнина на НБКМ с конференцията за проф. Тодор 

Боров има над 6000 посещения. Сред проведените хибридно (на живо и електронна версия 

на събитието) премиери, изложби и чествания открояваме експозициите по случай 200 

години от рождението на Георги С. Раковски и изложба и конференция посветени на Тодор 

Боров „120 години: живот отдаден на знанието“. 

През 2021 г. Библиотеката продължи практиката от предходната 2020-а повечето 

събития, проведени на живо, да се представят и в електронен вариант в интернет 

пространството. Броят на онлайн посещенията през фейсбук страницата на Националната 

библиотека за 2021 г. възлиза на 139 593. 

 Тази практика на дублиране на събитията на живо и виртуално, задоволи интереса на 

нашите потребители и отговори на потребностите на нашите читатели от актуална 

информация за работата на Националната библиотека и съдържимото в нейния богат фонд.  

В условията на продължаващата две години световна ковид пандемия Библиотеката все 

така активно продължи да работи по собствени инициативи и културни проекти, 

самостоятелно и в сътрудничество с други институции. Сред нашите партньори през 2021 г. 

са Министерството на културата, Университетът по библиотекознание и информационни 

технологии, Държавният архив, Съюзът на народните читалища, Българската библиотечно-

информационна асоциация (ББИА), Българската телеграфна агенция (БТА), издателства, 

посолства, националните библиотеки на Черна гора, Словения, Нигерия, Азербайджан, 

Русия, Украйна, Ирландия и др. 
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Експозиции и поредици през 2021 г.  

 

Поредица „Българска периодика“  

  Януари – 130 години – в. „Ден“ – Месечно издание на българския 

социалдемократический съюз. Ред. издател Янко Сакъзов, Дим. Благоев, Сава Мутафов, 

Евтим Дабев, Гаврил Георгиев. Орган на БРСДП. 

 Април – 175 години от излизането на брой първи на „Български орел“ – първият 

български вестник, под редакцията на Иван Богоров – 1846 г. 

 Юни – 150 години от излизането на вестник „Дума на българските емигранти“ – 

Браила, първият вестник на Христо Ботев, 1871 г. 

 Септември – 150 години от излизането на първото българско детско списание 

„Пчелица“ и първото списание за жени „Ружица“ през 1871 г., редактирани от Петко Р. 

Славейков. 

Тази поредица с експозиции на документи от фонда на Националната библиотека е 

очаквано събитие от читателите и посетителите на най-стария културен институт. 

Обикновено експозициите се разполагат в Западното фоайе на първия етаж и достъпът до 

тях е лесен и директен. Отбелязването на 150 години от излизането на първото българско 

детско списание „Пчелица“ и първото списание за жени „Ружица“ през 1871 г., редактирани 

от Петко Р. Славейков, се превърнаха и във фототипно издание, което всеки може да закупи. 

 

Поредица „Книжовен калейдоскоп“ 

През януари 2019 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ поставя 

началото на експозиционната поредица „Книжовен калейдоскоп“, разположена в зала 

„История на книгата“. По идея на гл. ас. д-р Бояна Минчева – ръководител на отдел 

„Опазване на ръкописно-документално наследство“, всеки месец в специална витрина с 

микроклимат се излагат документи или композиции от архивни материали, разкриващи 

богатото разнообразие от теми, текстове и изображения на различните носители на 

информация, съхранявани в библиотечните колекции. 
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Еекспозиции 

Януари – 140 години от смъртта на Неофит Рилски 

Февруари – Скопската кондика 

Март – Първият османски печатар 

Април – Шекспир и Сервантес 

Май – 370 години от отпечатването на сборника с молитви „Абагар“ от Филип 

Станиславов – първата българска печатна книга с новобългарски езикови елементи (1651) 

Юни – Персийски поети 

Юли – Османски пътешественици 

Септември – Независимостта на България 

Октомври – „Месец на музиката“ по случай 70 години на Музикалния отдел на НБКМ 

Ноември – 150 години от рождението на Панайот Пипков 

Декември – 155 години от рождението на Андрей Ляпчев 

 

Поредица „Български библиографи и библиотекари“ 

 

През 2021 г. експозициите в тази поредица бяха разполагани в Централното фоайе, поради 

значимостта на делото на представяните библиографи, библиотекари и изследователи и приноса им 

към националната библиография. Експозициите бяха достъпни и в онлайн пространството. 

Поредицата е създадена през 2020 г. 

  Януари – 120 години от рождението на Тодор Боров, български библиограф и 

библиотековед (1901–1993). 

  Юли – 100 години от рождението на проф. Веселин Трайков – български библиограф 

и изследовател. 

  Октомври – 140 години от рождението на Стилиян Чилингиров – български писател, 

историк и етнограф, един от директорите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“. 

 

Сто и двадесетата годишнина на проф. Тодор Боров, освен с експозиция за живота и 

делото му, беше съпроводена с още няколко знакови събития в Библиотеката. Като 

библиограф и директор на Националната библиотека, неговият принос се цени от всички 

библиотекари и библиографи, поради факта, че проф. Боров е сред основоположниците на 

Българския библиографски институт, който се настанява на втория етаж в чисто новата 

сграда на Националната библиотека през 1953 г. Надписът „Български библиографски 
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институт „Елин Пелин“ издълбан в каменните стени на Библиотеката и до днес напомня за 

съществуването му в тези важни първи години на обучение на бъдещите библиографи и 

структуриране на националната библиография. През 2021 г. Библиотеката върна предишния 

блясък на надписа, който през годините е претърпял опити за заличаване. От 11 май 2021 г. 

Заседателната зала на втория етаж в Националната библиотека носи името „Професор Тодор 

Боров“. 

В края на 2021 г., в самото навечерие на 143-ия рожден ден на Националната 

библиотека се проведе и научна конференция в памет на проф. Боров. Тя премина 

ползотворно, благодарение на участниците – библиотекари от НБКМ, библиографи, 

преподаватели от УниБИТ и изследователи на делото и живота му. 

Библиотеката издаде и фототипното издание „Пътят към книгите. Увод в 

библиографията“ по повод 120-годишнината на автора – проф. Тодор Боров.  

Честването на 140-ата годишнина на Стилиян Чилингиров беше отбелязано с изложба 

и с шестото поредно електронно издание във флаш памет, което съдържа 13 произведения за 

деца и юноши на Чилингиров. В специалната подаръчна кутия освен флашкатас неговият 

гравиран подпис се съдържат и афоризмите „Чилингиров за Чилингиров“, отпечатани като 

малки картички, които се издават за първи път и също са част от фонда на Националната 

библиотека.  

 

Изложби, събития, специални чествания и връчване на отличия от Националната 

библиотека 

Поради ограниченията в движението на посетителите и читателите на територията на 

Библиотеката, повечето изложби и премиери присъстваха и в онлайн пространството. От 

друга страна, се наложи много внимателна преценка кои събития да бъдат официално 

откривани на място, заради противоепидемичните мерки. Читателите и посетителите на 

Библиотеката следят събитията в културния календар и често пъти през годината се 

оказвахме с повече желаещи да присъстват на място, отколкото беше възможно да приемем. 

Провеждането на културните събития в Библиотеката се осъществява при спазване на 

противоепидемичните мерки за страната. 

Сред честванията отбелязваме 200-годишнината от рождението на Г. С. Раковски, 140 

години на Стилиян Чилингиров, 70 години на Музикалния отдел в Националната 

библиотека, 120 години на проф. Тодор Боров, 100-годишнината на проф. Веселин Трайков 

и много други.  



79 

 

През месец юни Министерството на културата и Община Пловдив връчиха годишната 

Национална награда „Христо Г. Данов“ в Пловдив. Националната библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ беше номинирана в категорията „Библиотечно дело“. Наградата получи колегата 

Мая Димитрова, ръководител направление „Обслужване на потребители“ в Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Наградените бяха определени от жури, в което 

участват представители на организаторите, както и от специалисти в областта на 

книгоиздаването и литературата. Официална церемония по традиция се състоя в Стария град 

на Пловдив. 

Седемдесетгодишнината на Музикалния отдел на Националната библиотека също е 

знаково събитие, което се проведе на 1 октомври 2021 г. – Световния ден на музиката, и 

представи историята на създаването на първия в България музикален библиотечен отдел. На 

тържеството ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) 

връчи на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ своето най-високо отличие за 

70-годишния юбилей на Музикалния отдел – „Златна лира“, за значимата многогодишна 

дейност в областта на обучението и образованието на музикално-сценичните изкуства и 

култура. Наградата бе връчена на директора на Националната библиотека доц. д-р 

Красимира Александрова от председателя на СБМТД – Станислав Почекански. 

На 14 декември по повод 80-годишния юбилей на проф. Александър Шурбанов беше 

представен биобиблиографският указател „Александър Шурбанов: биобиблиография“ – 

издание на Националната библиотека. Той беше реализиран с финансовата подкрепа на 

Министерството на културата. В събитието участваха съставителите на указателя и проф. 

Шурбанов. За книгата говори проф. д-р Елисавета Мусакова. 

Във всички тези премиери, откриване на експозиции и тържествени чествания строго 

следяхме за спазване на противоепидемичните мерки – носене на маски, дезинфекция, 

спазване на задължително разстояние между присъстващите, допускане на определен брой 

посетители, според мястото на провеждане. През втората половина на годината при 

организацията на съвместни събития с наши партньори, желаещите да присъстват бяха 

допускани след представяне на сертификат или след направен тест от лаборатория на място. 

Такива са случаите при отбелязването на 143-та годишнина на НБКМ и честването на 100 

години на Българския младежки Червен кръст.  

Можем да обобщим, че посещаемостта на събития от културния календар на 

Библиотеката на живо и онлайн за 2021 г. са приблизително 141 000 посещения. И макар 

общият брой на проведените събития да е по-малък от предходната 2020 г., през 2021 г. 

отбелязваме тенденция към увеличаване на онлайн посещенията.  
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Едни от най-важните събития в културния календар на НБКМ за 2021 г. 

  Експозиция „Мъдрост с разум в едно“ и изложба „200 години от рождението на Г. С. 

Раковкси“ – на живо и онлайн. 

  11 май – честване на Деня на библиотекаря и патронен празник на Националната 

библиотека. Церемония по връчване на дарителски грамоти. 

  370 години от отпечатването на сборника с молитви „Абагар“ от Филип Станиславов 

– първата българска печатна книга с новобългарски езикови елементи (1651). 

  Специална експозиция „Португалия в ръкописите и старите книги на Националната 

библиотека“. Посещение на президента на Португалия Н. Пр. Марселу Рибелу ди Созав 

НБКМ в рамките на държавната визита у нас.  

  Поетична вечер в клуб „Писмена“ на Валери Валериев, Иван Ланджев, Йорданка 

Белева и Марианна Георгиева в новото арт пространство на Библиотеката – терасата. 

  В Деня на София – 17.09.2021 г. – Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ дари 142 книги по случай 142 години София, столица на България. В градинката с 
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паметника на светите братя Кирил и Методий пред сградата на Библиотеката софиянци и 

гости на града получиха подаръци – книги от български автори. Под мотото „Прочети, 

сподели, дари“ Националната библиотека насърчава четенето. 

  Два концерта и тържество по повод 70-годишнината на Музикалния отдел на 

Библиотеката – на живо и онлайн. 

  Изложба и представяне на книги на български автори, които живеят и творят извън 

България, в партньорство с вицепрезидента Илияна Йотова. 

  Ден на народните будители – 1145 г. от рождението на св. преподобни Йоан Рилски 

Чудотворец „Св. Йоан Рилски и неговата обител. Ръкописи, старопечатни книги и документи 

от фондовете на НБКМ“ – експозиции на живо и онлайн. 

  180 години от рождението на Огюст Реноар – френски художник, представител на 

импресионизма – изложба на живо и онлайн. 

  275 години от рождението на Франсиско Гоя – изложба на живо и онлайн. 

 

Литературен клуб „Писмена“  

И през 2021 г. клуб „Писмена“ остава запазена марка и запазена територия за поетични 

изяви и творчески срещи. През годината беше обновен Регламента за представяне на 

книги в клуб „Писмена“ на Националната  библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Част от изискванията са книгите, които се представят, да са нови издания, които не са 

имали физическа премиера, всеки автор да бъде представен в клуба по веднъж. Книгите са в 

жанра на художествената проза – поезия, разказ, новела, роман, есе, пътепис или биография. 

По изключение могат да се представят книги за деца, юбилейни и антологични издания в 

посочените жанрове. 

2021 г. беше успешна за срещите в клуб „Писмена“ на Националната библиотека: 

  На 22 юни в Централното фоайе на Националната библиотека се състоя първата 

среща в клуб „Писмена“ след изолацията. Започнал своето съществуване през 2016 г., с 

идеята да кани талантливи български творци, клубът посрещна новия си гост – Аксиния 

Михайлова. Поетесата, удостоена със значими международни литературни награди, 

представи в Библиотеката своята най-нова книга „Изкуството да се сбогуваш“.  

  Тъй като поезията през изминалите 20 години все още е извън обсега на 

изследователите на 22 юли клуб „Писмена“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ покани четирима, разнообразни по своята поетика автори, Валери Валериев, Иван 
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Ланджев, Йорданка Белева и Марианна Георгиева, за да постави своеобразно начало на този 

необходим разговор за поезията днес чрез тяхната собствена поезия. Срещата разговор се 

състоя на терасата на Библиотеката, едно ново за културни събития пространство, което 

създаде уют и подходяща атмосфера за поетичното четене. Книгата на Иван Станков получи 

по-късно националната награда „Елиас Канети“. 

  На 29 септември Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ покани Иван 

Станков да представи най-новата си книга. Той гостува на клуб „Писмена“ не в ролята си на 

професор по история на българската литература, а като автор на сборника с разкази 

„Вечерна сватба“. Иван Станков разказа и за превода си на излезлия наскоро роман на 

Мирча Картареску – „Соленоид“. 

  През октомври Клуб „Писмена“ посрещна поредния си гост – писателката Елена 

Алексиева. В Централното фоайе на Националната библиотека тя представи най-новата си 

книга – сборника „Прекъсването на самсара“, която впоследствие получи две национални 

литературни награди. 

  През ноември Клуб „Писмена“ представи третия роман на живеещата в Канада 

авторка Невена Митрополитска – „По релсите“. Тя е завършила руска и английска 

филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и библиотекознание и информационни науки в 

Университета на Монреал. 

  През месец декември по покана на Клуб „Писмена“ в Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ беше представена графичната новела „На конци. 1968. Една 

действителна история“ от Веселин Праматаров. За книгата говори Стефани Ангелова, 

журналист и докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На събитието 

присъства и Н. Пр. Мануел Корчек, извънреден и пълномощен посланик на Словашката 

република в България, който в началото на вечерта изказа впечатленията си от комикса.  

 

Зала „История на книгата“ – беседи и посещения в НБКМ 

Зала „История на книгата“, открита през 2018 г. в чест на 140-годишнината на НБКМ, 

бележи висока посещаемост във втората пандемична 2021 г. За три години от своето 

съществуване залата се утвърди, като бутиково изложбено и артпространство в 

Националната библиотека. 

През 2021 г. в зала „История на книгата“ се настани най-новата инициатива на 

Библиотеката – беше открит първият кът на Словения съвместно с Националната и 
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университетска библиотека на Словения (НУБС) и Посолството на Република Словения в 

София. В първия кът бяха изложени книги от съвременни автори и традиционни за страната 

предмети и колекция от заглавия, специално подбрани от НУБС. Официалното откриване 

беше дни преди Република Словения да поеме председателството на Съвета на Европейския 

съюз. 

Идеята за разкриване на кътове на национални библиотеки по света в Националната 

библиотека на България бързо набра скорост, защото е част от дългосрочното виждане за 

мисията на библиотеката, като притегателен център за посетители и читатели, като място, на 

което си дават среща изкуствата, литературата и съвременното цифрово знание. 

Националните библиотеки, призвани да опазват книжовното наследство на страната си, днес 

работят заедно, в сътрудничество за съхраняване на световното културно наследство. 

Вторият разкрит кът, в присъствието на българския посланик в Абуджа Н. Пр. Янко 

Йорданов, бе на Нигерия – най-голямата африканска държава. Представянето на нигерийска 

литература предоставена от нигерийската библиотека на нашата Национална библиотека бе 

разчетено от двете страни като крачка в бъдещето на глобализиращия се свят. 

В края на годината и Националната библиотека на Азербайджан предостави дарение от 

книги за азербайджанския кът, който бе лично открит от директорите на двете културни 

институции – доц. д-р Красимира Александрова и проф. Карим Тахиров, дни след като и 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ разкри свой кът в националната 

библиотека в Баку. 

През 2021 г. бяха многобройни желаещите ученици, техните учители както и 

индивидуални посетители, които целенасочено влизаха в Библиотеката, за да разгледат 

експозицията „Пътят на книгата“, кътовете на националните библиотеки от три континента, 

умаления макет на Гутенберговата преса. Голям интерес предизвиква и електронната книга-

екран в зала „История на книгата“, където може да бъде разгледана специалната поредица от 

електронни издания на Националната библиотека. Тефтерчетата на Ботев, Левски и Раковски 

са сред националните светини, превърнати в дигитални тефтерчета във флашка с подписите 

на именитите ни революционери, чийто оригинали се съхраняват в трезора на БНБ. 

Графикът с индивидуалните и групови посещения в зала „История на книгата“ и 

беседите с разходка в Библиотеката беше натоварен през цялата година, въпреки 

пандемията. Всички посетители спазваха наложените противоепидемични мерки. 

Груповите посещения за 2021 г. са на 678 души, а индивидуалните са над 100, като малко 

повече от 1/3 от тях са чужденци. 
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Други събития и партньорства 

Партньорството и сътрудничеството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ с различни културни, образователни и други организации са важна част в работата 

ѝ. Съвместните инициативи и обмяната на опит и идеи са винаги добре дошли, а те 

надграждат досегашните споразумения за сътрудничество. Новите подписани документи с 

Университета за национално и световно стопанство, със „Софийска вода, част от Веолия“ и 

Българската телеграфна агенция (БТА) са знакови и дългосрочни инициативи от полза и за 

двете страни. Така например БТА покани Националната библиотека всяка седмица да 

подготвя текстове със снимки или придружени с кратки видео форми, които се публикуват в 

рубриката на агенцията „Култура и знание“. Това сътрудничество е скрепено с договор от 26 

юли 2021 г. и в него се посочва необходимостта от общи усилия между НБКМ и БТА за 

насърчаване развитието и популяризирането на културни и други дейности, инициативи, 

събития. Този тип сътрудничество с учебни заведения като УниБИТ и УНСС, както и с 

бизнес организации, е въпрос на дълг и чест заедно да подкрепяме опазването на 

книжовното наследствона България. 

 През месец май 2021 г. пейки-букви гостуваха пред сградата на Националната 

библиотека. „Скритите букви“ е заглавието на проекта, който свързва типографията, града и 

поезията. Неговото начало е поставено със създаването на пейки във формата на 14 букви от 

кирилицата (Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю, Я), които не се срещат в никоя друга 

азбука. Няколко от пейките букви бяха разположение пред Библиотеката през май – месецът 

на кирилицата и светите братя Кирил и Методий, и се превърнаха в своеобразни градски 

литературни кътове. Към всяка от пейките имаше стихотворение.  

 Отново в партньорство с „Прочети София“ на 10 и 11 септември на фасадата на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бе прожектиран 3D мапинг на 

„Скритите букви“. Внушителен бе този съвременен визуален разказ, посветен на езика като 

дом и на нюансите на общуването. Основните герои в 3D мапинга върху фасадата на 

Библиотеката бяха онези уникални букви, чийто графичен образ отразява специфичните 

звуци, от които е съставен българският език. 

 Продължава сътрудничеството с Асоциацията на жените адвокати и през 2021 г. В 

Библиотеката беше отбелязан седмият рожден ден на Асоциацията с представянето на 

книгата и филма на първата българка, покорила връх Еверест – адвокат Петя Колчева.  

 

https://www.facebook.com/HiddenLettersBulgaria
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Връзки с обществеността 

С прилагането на строги противоепидемични мерки премина 2021 г. За връзките с 

обществеността на Националната библиотека, от една страна, това означаваше внимателно 

планиране на вътрешните събития и изложбите, подготвяни с документи от фонда на 

Библиотеката, а от друга – още по-прецизна работа при организацията и провеждането на 

инициативи с външни партньори.  

Успешни са събитията, които Националната библиотека осъществи съвместно с 

Посолството на Руската федерация по повод 200 години от рождението на писателя Фьодор 

Достоевски.  

Под патронажа на вицепрезидента на България Н. Пр. Илияна Йотова беше 

осъществена изложбата „Български книги отдалече“ и бяха подкрепени нашите писатели в 

чужбина. 

В рамките на държавното посещение на португалския президент Н. Пр. Марселу 

Рибелу ди Соза, президентството на Р България включи Националната библиотека като част 

от програмата. Двамата президенти разгледаха специалната експозиция „Португалия в 

ръкописите и старите книги на Националната библиотека“ и отделиха време и на 

експозицията в зала „История на книгата“. В книгата за гости, в която първите записи са от 

1953 г., португалският президент написа: „Каква величествена институция. Тук има история, 

култура, знание.“  

Сред събитията, организирани от Библиотеката, отбелязваме тържествата по случай 11 

май – патронен празник на Националната библиотека и професионален празник на 

библиотекарите. На празничния ден бяха отличени дарителите и съмишлениците на 

Библиотеката със специална церемония с награждаване, беше открит освеженият надпис 

„Български библиографски институт „Елин Пелин“ в знак на уважение към основателите на 

българската библиография и библиотечно дело. Заседателната зала бе именувана „Проф. 

Тодор Боров“, чиито заслуги и като директор на Националната библиотека включват 

огромните му усилия за построяването на сегашната сграда на Библиотеката. По примера на 

ръководения от проф. Боров строителен комитет в края на 40-те години на миналия век, 

членовете на Обществения съвет на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

вече втора година работят върху идеята Библиотеката да получи още една нова сграда, която 

да се използва за съвременни хранилища и площи за литературни срещи и изложби.  
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В навечерието на 11 май Библиотеката издаде албума „Слово с четка и длето. 

Произведения на изкуството дарени на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“. Албумът съдържа 71 картини, дърворезби, графики и пластики. 

Заслужава да бъде отбелязана изложбата, която Националната библиотека подготви за 

Деня на народните будители, посветена на св. Йоан Рилски и неговата обител. За първи път 

бяха представени ръкописи, старопечатни книги и документи от всички специални колекции 

от фонда на Националната библиотека. Посетителите се запознаха с образа на светеца както 

в текстовете в негова прослава – жития, служби и хвалебствени песнопения, така и в 

многостранните дейности, книжовни и културни връзки на основания от него Рилски 

манастир през вековете.  

Връзките с обществеността допринесоха и тази година за поддържане на вече 

традиционни инициативи за Библиотеката, като осветяването на фасадата ѝ в зелено, по 

инициатива на Посолството на Ирландия у нас и като част от Global Greening (глобално 

осветяване в зелено) на ключови сгради в света в зелен цвят по време на празненствата за 

деня на св. Патрик, който се отбелязва и от Православната църква. 

За трета поредна година Националната библиотека на България светеше в оранжево на 

25 ноември, заедно със стотици емблематични сгради в цял свят като част от световната 

инициатива на ООН и Зонта Интернешънъл срещу насилието над жени и деца.  

Връзките с медиите през изтеклата 2021 г. се осъществяваха предимно онлайн, а 

репортажите от събития, интервюта с директора и ръководството, с библиотечни 

специалисти, специални филми и промоционални видео материали бяха заснемани на място 

в Библиотеката. Съвместната инициатива „Моите будители“ на Съюза на българските 

артисти и Националната библиотека бе заснемането на кратки видео клипове с известни 

имена в българската култура, кино, литература. Участието на Цветана Манева, Койна 

Русева, Георги Господинов и още десетки други именити и достойни българи имаше широк 

отзвук на връх празника.  

Националните електронни медии, онлайн изданията и националните печатни 

ежедневници винаги с удоволствие правят своите журналистически разработки, като 

използват материали от фонда на Националната библиотека и най-вече като се допитват до 

експертните мнения и познания на архивисти, библиотекари, библиографи като част от 

екипа на Библиотеката. Медиите, независимо от тяхната тясна специализация или политика 

винаги разчитат, че информацията получена от Националната библиотека е достоверна и 
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надеждна. Това нарежда Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на едно от 

първите места по институционално доверие в България.  

Медийното отразяване на инициативите, събитията, откриването на изложби и 

премиери в Библиотеката е традиционно силно. Над 350 са репортажите, репортерските 

проверки, публикациите в телевизии, радиостанции и ежедневници. Онлайн агенциите също 

допринесоха със своите дописки, които все по-често са съпроводени с видео форми, 

публикувани онлайн и свидетелстват за интереса към книжовното наследство и 

инициативите на Националната библиотека.  

   

 

 

10. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ. ПРОЕКТИ И     

     ПРОГРАМИ 

 

Международна дейност 

През 2021 г. представители на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

взеха участие в много международни конференции, форуми, панаири и уебинари. Заради 

ситуацията с COVID-19 и ограниченията, наложени в цял свят, пътуванията в чужбина бяха 

намалени, а повечето от срещите се проведоха онлайн. Много от форумите имаха за цел 

именно обсъждането и търсенето на решения за справяне с предизвикателствата, породени 

от епидемичната обстановка, които се отразиха на нормалните функции на културните 

институции не само в Европа, но и в целия свят. 

Тези срещи, семинари и онлайн събития започнаха в края на месец януари и 

продължиха без прекъсване до декември, като можем да отчетем тенденция за организиране 

на все повече хибридни мероприятия, които позволяват присъствие на живо и работа 

онлайн. 

Международните ни партньорски отношения за 2021 г. включват подписване на нови 

меморандуми за сътрудничество с национални библиотеки и подновяване на вече 

съществуващи, обмяна на опит и информационни ресурси, като особено голямо внимание 

отделяхме на онлайн срещите, кръглите маси и семинарите. 
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През 2021 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ стартира нова 

инициатива – „Кът на националните библиотеки“, в който се излагат дарени емблематични 

книги и традиционни предмети, свързани с културното богатство на представената страна 

партньор. 

През изминалата година Националната библиотека беше посетена и от много туристи, 

които, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, можеха да 

разгледат сградата и да оставят своите впечатления в специална книга за гости от 1953 г. 

 

 

 

Международни конференции, семинари и панаири 

 

21 януари  

Националната библиотека взе участие в онлайн конференция на BOBCATSSS 2021 

(Асоциация на професионалистите в библиотекознанието и информационните технологии за 

промоция на междуевропейското сътрудничество) на тема „Дигиталната трансформация“. 

На конференцията бяха представени цифровизирани стари документи и се обсъдиха 

въпроси, свързани със съхранението и опазването на книжовното наследство на България в 

Националната библиотека. Участие взеха експерти от направление „Ръкописно-

документално наследство“, зам.-директорите и експерт връзки с обществеността в НБКМ. 

 

28 април  

Участие в III международен библиографски конгрес, организиран от Руската 

библиотечна асоциация, Държавната публична научно-технологична библиотека на 

Сибирския клон на Руската академия на науките, Националната библиотека на Русия (Санкт 

Петербург, Русия), Руската държавна библиотека (Москва, Русия) и Държавната публична 

научно-технологична библиотека на Русия. Националната библиотека на България участва с 

доклад на тема „Съвременно състояние на нормативната поддръжка на текущата национална 

библиография на България“, представен от директора на Националната библиотека, зам.-

директор СИР и ръководител направление „Национална библиографска агенция“. 
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26 май  

Участие в деветата среща на организацията на Националните библиотека от 

Югоизточна Европа (SEENL), организирана от Националната библиотека на Турция. 

Участници от страна на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бяха 

директорът, зам.-директорът СИР и експерт от връзки с обществеността. 

 

1 юни  

Международен симпозиум „Взаимодействие на библиотеките, издателствата и 

книгоразпространителите в Русия и света – опит и перспективи“, проведен във видео 

формат. 

 

1 – 2 юни  

Конференция за цифрово десетилетие, организирана от Европейската комисия и 

португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. По време на конференцията 

беше направена демонстрация на препредаване на данни чрез подводен кабел, свързващ 

Европа и Латинска Америка. 

 

3 юни  

Семинар „Международна академична публикация. Всички стъпки за публикуване със 

CEEOL Press“.Семинарът е организиран от CEEOL Press, академичното издателство на 

CEEOL (Централната и източноевропейска онлайн библиотека). На събитието бяха 

представени възможностите, които CEEOL Press предоставя на авторите в областта на 

хуманитарните и социалните науки от Централна и Източна Европа за издаване на 

монографии и сборници. 

 

27 – 29 юли  

Онлайн участие в Международния панаир на книгата в Лагос, Нигерия, който се 

проведе на тема „Пробуждане на женската сила за развитието на книжната екосистема“. 

Международният панаир на книгата в Нигерия привлече представители на книжната 

индустрия от целия свят, като предостави платформа, където техните стоки и услуги бяха 

представени и популяризирани. 
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16 август  

Онлайн участие в „Руска вечер“, посветена на руския поет и преводач Осип 

Манделщам, която се проведе като част от Световния библиотечен и информационен 

конгрес на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA). 

По време на събитието бяха прочетени преведени стихотворения на Осип Манделщам, като 

от Националната библиотека участие взе експерт връзки с обществеността. 

 

17 – 19 август  

Онлайн участие в Световния библиотечен и информационен конгрес, организиран от 

Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA). Събитието, 

отворено и достъпно за експерти и професионалисти от всички континенти, часови зони и 

библиотечни и информационни сектори събра специалисти от цял свят. 

 

2 септември  

Участие в първата конференция на Международния библиотечен съюз на държавите по 

Пътя на коприната (SilkRoad International Library Alliance – SRILA), на която бяха обсъдени 

въпроси, свързани със статута на съюза, сформирането на съвет към него и развитието на 

ключови проекти за предстоящата 2022 г. Участник от страна на НБКМ – зам.-директорът на 

„Създаване на информационни ресурси“. 

 

2 септември  

Онлайн среща между Националната библиотека на България и представители на 

Министерството на културата и медиите на Хърватия, на която беше представена 

националната кампания „Година на Четенето в Хърватия“. Бяха обсъдени и възможни 

съвместни инициативи и проекти за насърчаване на четенето като важен процес за развитие 

на културата и запазване на националната идентичност. 

Участници от Националната библиотека на България: директорът на НБКМ, зам.-

директорът на „Библиотечни дейности“, експерт международно сътрудничество. 

Участници от Хърватия: директорът на Дирекция за международно културно 

сътрудничество и европейски въпроси, Министерството на културата и медиите на 

Хърватия; ръководителят на Службата за книги и издателства към Отдела за развитие на 

изкуството и културата, Министерството на културата и медиите на Хърватия и специалния 

съветник към Министерството на културата и медиите на Република Хърватия. 
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7 септември  

Посещение на д-р Алеш Бошняк – Директор на Институт за Информационни науки и 

Давор Брачко – Ръководител „Връзки с обществеността“ и координатор на мрежата 

COBISS.net към Института за Информационни науки, гр. Марибор, Словения, които 

участваха в работна среща с ръководството на Националната библиотека. 

 

5 – 9 октомври  

Участие в Седмия международен панаир на книгата в Баку, Азербайджан. На 

събитието, посветено на 880-ата годишнина от рождението на Низами Ганджеви, бележит 

азербайджански поет и философ, участваха представители на Азербайджан, Русия, Турция, 

Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Иран, Египети Грузия. Националната библиотека на 

България се включи в събитието с представяне на книги, които имаха за цел да 

популяризират историята, културата, изкуството и литературата на България. Това 

мероприятие с международно участие бе отлична възможност за обмяна на опит и развитие 

на бъдещо международно сътрудничество. По време на посещението в Националната 

библиотека на Азербайджан, там беше открит кът на България. 

Участници: директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-

директорът по административно-стопански дейности и експерт от връзки с обществеността. 

 

8 септември  

Участие в годишната среща на директорите на националните библиотеки (CDNL) на 

тема „Несигурността: Как националните библиотеки се справят с рисковете и 

възможностите“. В срещата, която се проведе онлайн, взеха участие над 60библиотеки от 

различни държави. Темата на събитието беше свързана с несигурността и рисковете в 

кризисни ситуации, пред които са изправени националните библиотеки, както и средствата, 

използвани за тяхното преодоляване. Особено внимание беше обърнато на адаптивността на 

библиотеките и възможността за разширяване на предлаганите от тях услуги. 

Участници от НБКМ: директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“, заместник-директорът на „Библиотечни дейности“ и експертът по международно 

сътрудничество. 

 

13 – 14 октомври  

Участие във втория кураторски форум на Съюза на библиотеките от Китай и 

Централна и Източна Европа (ЦИЕ), който се проведе онлайн. Домакин на събитието беше 
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Градската библиотека „Братя Миладинови“ в Скопие, Македония. На срещата бяха обсъдени 

актуални теми, свързани с реорганизация на библиотечните пространства, наложена от 

кризата, предизвикана от COVID-19, изграждане на „интелигентни библиотеки“ и 

интеграция на иновационни технологии в дигиталните библиотеки. 

 

21 октомври  

Участие в 8-ия международен онлайн конгрес „Библиотеката като културен феномен“, 

организиран от Националната библиотека на Беларус. На събитието бяха разисквани теми, 

свързани с COVID-19 пандемията и стъпките, предприети от библиотеките по света за 

справяне с кризата. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ участва във 

форума с доклад на тема „COVID-19: отговорът на Националната библиотека“, в който се 

разглеждат предприетите мерки и начини за опазване на книжовното богатство във фонда на 

Библиотеката в условията на пандемия, както и защитата на здравето на библиотечните 

служители и поддържане на интереса и информираността на читателите и посетителите. 

 

12 ноември  

Участие на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в онлайн семинар на 

тема „Програмиране на културни събития: казуси от няколко национални библиотеки“. 

Събитието, организирано от Конференцията на европейските национални библиотеки 

(CENL), предостави виртуална платформа, чрез която експерти от националните библиотеки 

на Азербайджан, Сърбия и Хърватия разказаха за адаптирането на своята културна програма 

в условията на COVID-19. Участниците в семинара дискутираха и споделиха личния си опит 

от изминалата година. 

 

8 – 10 декември 

Участие в уъркшоп на тема „Фантастично бъдеще“, организиран от Националната 

библиотека на Франция, на която бяха разисквани въпроси, свързани с изкуствения интелект 

и неговото приложение в библиотеките. 
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Международни срещи и посещения 

 

4 февруари  

Посещение в НБКМ на Ана Милич, студент, Програма „Еразъм+“от Университета по 

библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). 

Участници от страна на НБКМ: експерт връзки с обществеността, ръководител отдел 

„Дигитална библиотека“, експерти от направление „Обслужване на потребители“ и 

направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“.  

 

1 март 

Посещение на Н. Пр. посланикът на Черна гора Снежана Радович и посланик за един 

ден на Черна гора в България 17-годишната Русана Тончева от Бургас. Гостите разгледаха 

старопечатните славянски книги на кирилица, съхранявани във фонда на Националната 

библиотека. 

 

23 април 

Участие в изборите за Изпълнителен комитет на Конференцията на европейските 

национални библиотеки (CENL). Подкрепеният от НБКМ кандидат Вадим Дуда, генерален 

директор на Руската държавна библиотека, бе избран за член на Изпълнителния комитет на 

организацията. 

 

3 юни 

Посещение на президента на Португалия Марселу Рибелу ди Соза в НБКМ в рамките 

на държавната му визита у нас. Заедно с президента на Р България Румен Радев, те 

разгледаха специалната експозиция „Португалия в ръкописите и старите книги на 

Националната библиотека“ и посетиха зала „История на книгата“. 

 

26 юни 
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Участие на онлайн избори за Управителен съвет на IFLA. Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ даде своята подкрепа на кандидатурата на директора на 

Белградската градска библиотека. 

 

28 юни 

Директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова откри кът 

посветен на Република Словения. Инициативата бе организирана съвместно с Националната 

и университетска библиотека на Словения. 

На събитието присъстваха представители на Посолството на Република Словения, сред 

които г-жа Барбара Беричич, първи съветник в Посолството на Република Словения в 

София, проф. д-р Людмил Димитров, преподавател по руска класическа литература в 

Софийския университет и бивш лектор по български език, литература и култура в 

Люблянския университет, колеги и журналисти. 

 

14 юли 

Среща на доц. Александрова с Н. Пр. Месфер Алгхасеб, посланик на Саудитска Арабия 

по повод приключване на мандата му като посланик у нас. На срещата беше обсъдено 

ползотворното сътрудничество между националните библиотеки на двете страни и бяха 

приветствани възможни бъдещи съвместни инициативи. 

 

20 юли 

Среща на доц. д-р Красимира Александрова с Н. Пр. Янко Йорданов, посланик на 

България в Нигерия, на която бяха обсъдени възможностите за разширяване на 

сътрудничеството с Националните библиотеки на Нигерия, Гана и Гвинея-Бисау. По време 

на посещението си Н. Пр. Йорданов направи дарение на книги от името на Борда на 

директорите на Националната библиотека на Нигерия. 

 

22 юли 

Среща на доц. д-р Красимира Александрова с Н. Пр. Ясна Огняновац, посланик на 

Хърватия в България. По време на разговорите бяха обсъдени бъдещи инициативи за 

сътрудничество между Националната и университетска библиотека в Загреб и Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Н. Пр. Ясна Огняновац посети зала „История на книгата“ и разгледа открития в края на 

месец юни 2021 г. кът на Националната и университетска библиотека в Любляна, Словения 
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и беше обсъдена възможността за откриване на кът на Националната и университетска 

библиотека в Загреб, Хърватия. 

 

22 юли 

Откриване на кът на Нигерия в зала „История на книгата“ на Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“. Доц. д-р Красимира Александрова направи дарение от книги на 

съвременни български автори, които да бъдат предоставени на българската общност в 

Нигерия. 

 

Септември 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се включи в инициативата на 

Градската и университетска библиотека на Осиек, Хърватия, „Седмица, посветена на Хари 

Потър“. Инициативата се провежда за шеста поредна седмица тази година и е предназначена 

за младата публика. Националната библиотека на България участва с любителска снимка на 

две от българските издания на Хари Потър, направена пред сградата на библиотеката, която 

беше показана на изложба, посветена на героя на Дж. К. Роулинг. 

 

7 септември 

Посещение на представители на IZUM, Словения – Cobiss+, които разгледаха 

библиотеката и посетиха Националния център COBISS – България. 

 

4 октомври 

Среща на доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ с Н. Пр. Мариам Мадиха Афтаб, посланик на Пакистан в 

България и г-н ОмерМанзур Малик, заместник завеждащ мисията. На срещата бяха 

подчертани традиционно добрите отношения между националните библиотеки на двете 

страни и бяха обсъдени проекти за популяризиране на културата и традициите на двете 

държави. 

 

12 октомври 

Среща на доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“, с Н. Пр. Сафия Нуху, извънреден и пълномощен посланик на 

Федерална република Нигерия в България, придружена от нейния екип. По време на 

разговорите бяха обсъдени бъдещи инициативи за сътрудничество с Националната 
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библиотека на Федерална република Нигерия и възможностите за културен обмен и дарения 

на книги. Нигерийската делегация разгледа Библиотеката, посети новооткрития кът на 

Нигерийската национална библиотека в зала „История на книгата“ и се запозна с уникалната 

за България и Балканите камера „Аноксия“. 

 

14 октомври 

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р 

Красимира Александрова откри кът на Азербайджан, в който бяха представени 90 книги от 

Националната библиотека на Азербайджан. На официалната церемония присъстваха 

директорът на Националната библиотека на Азербайджан проф. Карим Тахиров, посланикът 

на Азербайджан у нас Хюсейн Хюсейнов, и заместник-министъра на културата Весела 

Кондакова. По време на събитието беше подписан меморандум за сътрудничество между 

националните библиотеки на двете страни. 

 

26 октомври 

Среща на Съвета на COBISS.Net, на която беше потвърден протоколът от предишното 

заседание, беше разгледан проект за помощ за развитие за разширяване на мрежата 

COBISS.Net, както и възможностите за включване на Хърватия в мрежата COBISS.Net и 

сътрудничеството на националните библиотеки. На срещата беше обсъден и отвореният 

достъп до безплатни академични ресурси Unpaywall. В срещата участва зам.-директорът по 

СИР. 

 

27 октомври 

Участие в анкета относно използването на изкуствен интелект (ИИ) в библиотеките, 

подготвена от работната група към Конференцията на европейските национални библиотеки 

(CENL). Целта на анкетата беше да се идентифицират конкретни специалисти, които се 

занимава с изкуствен интелект; да се идентифицират текущи дейности, свързана с ИИ, както 

и да се привлекат нови членове за работната група. 

 

Ноември 

Посещение на Н. Пр. Елеонора Митрофанова – посланик на Русия в България и 

дарение на 85 ценни издания, между които факсимилни издания на древни славянски 

паметници като Киевския псалтир от 1397 г., Радзивиловския летопис от ХV век, както и 
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ценни книги за съдбите и делата на видни руски просветители като патриарх Гермоген, 

император Александър II, енциклопедия на Държавната дума на Русия и др. 

 

Меморандуми за сътрудничество, договори 

 

През 2021 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ поднови 

меморандуми за сътрудничество с националните библиотеки на Пакистан, Азербайджан и 

Северна Македония. Нови меморандуми за сътрудничество бяха подписани с националните 

библиотеки на Словения и Босна и Херцеговина. 

Изпратени са проекти на меморандуми за сътрудничество с националните библиотеки 

на Хърватия, Гана, Гърция, Турция, Грузия, Русия, Узбекистан, Беларус, Украйна, Литва и 

Мурманската държавна регионална универсална научна библиотека в Русия. 

През месец март 2021 г. е подписан договор за извършване на дигитализация, 

комплектуване и отпечатване на фототипно издание на „Празничен миней“ (1538) от 

печатницата на Божидар Вукович Подгоричанин в Черна гора, собственост на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

 

Проекти и програми 

 

През 2021 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се разработиха и 

изпълняваха дейности по следните проекти и програми: 

1. Наименование: „Националната библиотека – институция на отвореното 

знание: пространства, публики, комуникации“ – Норвежки финансов механизъм, 

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, BGCULTURE-1.001 – Първа 

покана за набиране на проектни предложения по резултат 1 „подобрено управление на 

културното наследство“, подрезултат 1.1 „културно наследство, представено в 

ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ – проект подаден с Вх. рег. 

№ BGCULTURE-1.001-0026. 

2. Наименование: „Единство в различието“ – Норвежки финансов механизъм, 

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, BGCULTURE-3.001 – Първа 

покана за набиране на проектни предложения по резултат 3 „подобрена информираност за 



98 

 

изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ – проект 

подаден с Вх. рег. №: BGCULTURE-3.001-0044.  

3. Наименование: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез 

обзавеждане на специализирани читателски места за хора с увреждания в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – АХУ – проект с рег. № 1 –

ДС/01.08.2019г., за 19 678 лв. Договор № ПД-16-38/14.10.2019г. Проектът продължава да се 

реализира и през 2021 г. 

4. Наименование: „260 години История славянобългарска.“ – Национален фонд 

култура, Целево финансово подпомагане / Сесия 2021 за 8000 лв. Договор № ЦФП-

10/15.10.2021 г. Одобрен. 

5. Наименование: Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на 

държавни, общински и регионални институти / Сесия 1, Национален фонд култура за 

85581,38 лв. Одобрен. Договор № CF160-121 

6. Наименование: „Музикалната дигиталната колекция на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий оживява в концерти“ – Национален фонд 

„Култура“. Неодобрен. 

7. Наименование: „Виртуално представяне на оригинална графика. Колекция от 

екслибриси на Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий"– Национален фонд 

„Култура“. Неодобрен. 

8. Наименование: Издаване на книгата „Слово с четка и длето. Дарени 

произведения на изкуството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 

програма „Помощ за книгата“ на Министерство на културата, Договор номер РД11-06-

236/14.07.2021 г. стойност – 1400 лв. Изпълнен и отчетен. 

9. Наименование: Издаване на книгата „Приноси към българската 

ориенталистика. 110 години Отдел „Ориенталски сбирки“ на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Юбилеен сборник – програма „Помощ за 

книгата“ на Министерство на културата, Договор номер РД11-06-238/14.07.2021 г. стойност 

– 1100 лв. Изпълнен и отчетен.  

10. Наименование: Издаване на книгата „Биобиблиография за Александър 

Шурбанов“ – програма „Помощ за книгата“ на Министерство на културата, Договор номер 

РД11-06-237/14.07.2021 г. стойност – 800 лв. Изпълнен и отчетен.  

11. Наименование: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения 

„Наследство БГ“ BG05M2OP001-1.001. Европейско финансиране по програма НОИР. В 

процес на изпълнение.  
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12. Наименование: Проект „Старт в кариерата“, Министерство на труда и 

социалната политика. В процес на изпълнение 

13. Наименование: Проект „Студентски практики“, ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж, Министерство на образованието и науката, СУ „Св. Климент 

Охридски“. В процес на изпълнение. 

14. Наименование: Проект „Студентски практики“, ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж, Министерство на образованието и науката, Университет по 

библиотекознание и информационни технологии. В процес на изпълнение. 

15. Наименование: „Подземия и библиотеки: в търсене на игровизацията като 

метод за привличане на младежите към четенето“. Програма Еразъм + 2020, младежка 

мобилност. Международен проект на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 

Националната библиотека на Румъния, Националната библиотека на Литва. В процес на 

изпълнение. 

16. Наименование „Опазване на ориенталското наследство в архива на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Застрашена колекция от 

османотурски документи в България“. Програма „Застрашени архиви. Британска 

библиотека. Подаден“.  

17. Наименование: Дарителска програма „Осинови книга“ – РАКОВСКИ, ГЕОРГИ 

С. Предвестник Горскаго пътника. Нови Сад, 1856 г. с илюстрации, българска старопечатна 

книга.  

18. Наименование „Образи и идентичности – дигитализация на визуалното 

документално наследство в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Норвежки финансов механизъм. Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, 

BGCULTURE-1.002 – Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 1 

„подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.2 „дигитално достъпни 

обекти на културното наследство“. Разработен. Неподаден.  

19. Наименование „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и 

информираност“ 2021, Министерство на културата. Подаден с вх. № 18-00-77/12.03.2021 г. 

Неодобрен.  
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II.  АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ      

 ДЕЙНОСТИ 

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

І. Численост на персонала:  

- 206 щатни бройки; 

- 15 извънщатни бройки по ПМС № 66. 

Средносписъчен брой на служителите за 2021 г. е 213, от тях 180 жени и 2 майки. 

През 2021 г. постъпилите на работа в библиотеката са 39 човека. 

Напусналите са 41, като прекратяването на трудовия им договор е: 

–  до изтичане на срока за изпитване – 2 бр.; 

–  с изтичане на срока на договора – 1 бр.; 

–  по взаимно съгласие на страните – 14 бр.;  

–  с писмено предизвестие от служителя – 12 бр.; 

–  поради смърт на служителя – 3 бр.;  

–  поради спечелване на конкурс – 1 бр.; 

–  поради придобито право на пенсия – 8 бр. 

 

ІІ. Структура на персонала 

ДИРЕКЦИЯ – 4 щ. бр. 

– Директор 

– Зам.-директор, библиотечна дейност 

– Зам.-директор, създаване на информационни ресурси 

– Зам.-директор, административно-стопански дейности 

 

ДИРЕКЦИЯ „БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ“ – 103 щ. бр. 

– Направление „Обслужване на потребители“ – 54 щ. бр. 

– Ръководител направление – 1 щ. бр. 

– Отдел „Читални и книгохранение“ – 35 щ. бр. 

– Отдел „Специални колекции“ – 7 щ. бр. 

– Отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане“ 

– 11 щ. бр. 

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

– Ръководител направление, гл. асистент – 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 дейности“ – 13 щ. бр. 

– Ръководител направление – 1 щ. бр. 

– Отдел „Информационни технологии. COBISS център“ – 5 щ. бр. 

– Отдел „Дигитална библиотека“ – 7 щ. бр. 
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ДИРЕКЦИЯ „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ“ – 69 щ. бр. 

– Направление „Комплектуване на библиотечни документи“ – 20 щ. бр. 

– Ръководител направление – 1 щ. бр. 

– Отдел „Депозиране, 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. 

– 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. б р. 

– 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“ – 6 щ. бр. 

– Отдел „Копирен център“ – 3 щ. бр. 

– Отдел „Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница“ – 6 щ. бр. 

 

ПМС66 – 15 бр. към 31.12.2021 г. 

 

III. Възрастова структура на персонала 

През 2021 г. най-много са служителите от 41 до 55 години – 72, следват групите на 56 

63-годишните – 60 бр. и на 25- до 40-годишните – 54 бр., над 63 години – 27 броя и до 25 

години – 5 бр.  

 

IV. Заплащане 

Средномесечният доход на служителите в НБКМ за 2021 г. от заплати и допълнителни 

възнаграждения е 1327,39 лв. 

 

 

V. Обучение и квалификация на персонала 

 

През 2021 г. са проведени следните обучения съгласно Плана за повишаване на 

квалификацията на служителите/работниците в НБКМ: 
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№ Вид Дата Тема 
брой 

служ. 

часов

е 

общо 

часове 

1 

Конференци

я 

12-

13.04.2021 

Научна конференция 

„Георги Стойков Раковски – 

200 години безсмъртие“ 1 16 16 

2 

Конференци

я 

12-

15.04.2021 

Международна научна 

конференция „Ел 

манускрипт“ 1 26 26 

3 

Конференци

я 

26-

28.04.2021 

Международна научна 

конференция 

„Манастирските библиотеки 

в южнославянските земи и 

Русия“ 1 18 18 

4 Обучение 

19-

21.05.2021 

Участие в обучение /лектор/ 

„Научни и практични 

изисквания за опазване на 

документите в архивите с 

използване на съвременни 

практики и методи за 

консервация и реставрация 

на архивни документи“ 1 13 13 

5 Обучение 01.06.2021 

„Въвеждане и внедряване по 

апробираните инструменти 

и стратегически документи 

относно активното старение 

и междунагенерационния 

подход в практиката на 

предприятията“ 5 2 10 

6 

Конференци

я 

03-

04.06.2021 

Седма младежка научна 

конференция „Изкуство и 

интелект“ 1 12 12 

7 

Квалификац

ионен курс 04.06.2021 

Използване на софтуера 

COBISS3/ Каталогизация – 

редактиране на CONOR; 7 8 56 
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№ Вид Дата Тема 
брой 

служ. 

часов

е 

общо 

часове 

8 

Квалификац

ионен курс 08.06.2021 

Използване на софтуера 

COBISS3/ Каталогизация – 

редактиране на CONOR; 7 8 56 

9 Обучение 

09-

11.06.2021 

Електронни поръчки в 

ЦАИС ЕОП. Нови моменти 

в ЗОП и ППЗОП 2021 1 10 10 

10 Колегиум 10.06.2021 

Възрожденска литература 

„Неизвестни, непознати, 

подминавани – български 

автори от XIX-XX век“ 1 4 4 

11 Семинар 11.06.2021 Семинар на СО на КНСБ 20 8 160 

12 Семинар 

13-

15.06.2021 

„Акценти и нови моменти в 

отчетността на бюджетните 

организации.“ 1 6 6 

13 Обучение 18.06.2021 

„Управление на екипните 

взаимоотношения на 

работното място“ 11 3 33 

14 Семинар 25.06.2021 Семинар на СО на КНСБ 20 8 160 

15 

Конференци

я 

25-26.6.2021 Международна 

конференция „Народната 

дипломация като фактор за 

развитие на диалога, 

разширяване на 

международните соц.-икон. 

отношения, укрепване на 

сигурността и 

стабилизиране на мира на 

Земята“ 2 12 24 

16 

Общо 

събрание 

29.06.2021 Общо годишно отчетно-

изборно събрание на 

Българска библиотечно-

информационна асоциация 7 8 56 
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№ Вид Дата Тема 
брой 

служ. 

часов

е 

общо 

часове 

17 Семинар 05.07.2021 

Дискуционен семинар 

„Активни потребители: 

Споделената икономика“ 1 6 6 

18 

Квалификац

ионен курс  

19.07.-

23.07.2021 

Използване на софтуера 

COBISS3/ Каталогизация – 

разширен; 6 40 240 

19 

Международ

ен форум 30.08.2021 

„Бизнесът и културата в 

дигиталния свят“ 2 6 12 

20 

Конференци

я 

02.09.2021 Международен библиотечен 

съюз на държавите по Пътя 

на коприната 2 6 12 

21 Обучение 08.09.2021 

Обучение на 

изпълнителския 

електротехнически персонал 

според изискванията на 

Правилника за безопасност 

и здраве при работа в 

електрически уредби на 

електрически и 

топлофикационни централи 

и по електрически мрежи. 2 8 16 

22 

Работна 

среща 

08-

09.09.2021 

Шеста национална среща на 

методистите от 

регионалните библиотеки, 

Ямбол 1 8 8 

23 

Квалификац

ионен курс  

27.09.-

01.10.2021 

Използване на софтуера 

COBISS3/Каталогизация – 

основен; 6 40 240 

24 Семинар 01.10.2021 „Трудови правоотношения“ 2 8 16 

25 Обучение 05.10.2021 

„Обучение за адаптиране на 

работните места за хора с 

хипертония, диабет и 

ХОББ“  10 2 20 
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№ Вид Дата Тема 
брой 

служ. 

часов

е 

общо 

часове 

26 Обучение 11.10.2021 

Обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд, 

съгласно Наредба РД-07-

02/2009 г.на длъжностните 

лица в предпиятията по чл.6, 

т.1, 2, 3 и 4. 27 8 216 

27 Обучение 

11-

20.10.2021 

Обучение за действие при 

бедствие, съгл. чл.36, ал.2, 

т.2 от Закона за защита при 

бедствия: „Готовност за 

реакция при наводнение“ 216 2 432 

28 

Конференци

я 

14-

15.10.2021 

Национална конференция 

„Библиотеките-

предизвикателства и 

трансформации в Ковид 

среда“ 1 12 12 

29 Обучение 19.10.2021 

„Работилница за умения – 

управление на 

поколенческите различия“ 5 2 10 

30 Семинар 29.10.2021 

Семинар на СО на КНСБ 

„КТД 2022“ 15 8 120 

31 Семинар 05.11.2021 

Семинар на СО на КНСБ 

„КТД 2022“ 26 8 208 

32 Колоквиум 16.11.2021 

По следите на българската 

книга: Описи. Находки“ 1 6 6 

33 Колоквиум 16.11.2021 

Трети национален 

колоквиум „По следите на 

българската книга: Описи, 

находки, библиология“ 1 6 6 

34 

Конференци

я 

17-

18.11.2021 

X национална конференция 

„Библиотеки-четене-

комуникации“ 1 12 12 
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№ Вид Дата Тема 
брой 

служ. 

часов

е 

общо 

часове 

35 Обучение 

25.11.-

03.12.2021 

Бизнес-етикет и 

комуникация, норми и 

стандарти в деловата, 

публичната и медийната 

сфера 15 24 360 

        427 374 2612 

 

 

 

Персонал  

Персонал по вид 

 

2020  2021  

Общо 206+15 

ПМС 

 206+15 

ПМС 

 

Професионален 

библиотечен персонал* 

106  106  

Друг 

квалифициран 

персонал 

64  65  

Друг персонал 51  50  

*Отчитат се 

всички библ. 

длъжности без архив 

    

Персонал по образование 

С висше 

образование,  

от тях: 

с библиотечна 

квалификация 

178 

 

138 

 176 

 

130 

 

Със средно 

образование, от тях: 

с библиотечна 

квалификация 

34 

 

 

4 

 33 

 

 

3 

 

Разпределение на персонала по структура 

 

Дирекция 4  4  

Направление 

„Обслужване на 

потребители“  

 

54  

  

54  
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Направление 

„Опазване на 

ръкописно-

документално 

наследство“ 

 

36 

  

36 

 

Направление 

„Информационно 

осигуряване на 

библиотечните 

дейности“ 

 

13 

  

13 

 

Направление 

„Комплектуване на 

библиотечни 

документи“  

 

20 

 

  

20 

 

 

Направление 

„Библиографска 

обработка на 

библиотечни 

документи“  

 

21 

  

21 

 

Направление 

„Национална 

библиографска 

агенция“ 

 

28 

  

28 

 

Направление 

„Административно-

финансови дейности“  

 

13 

  

14 

 

Направление 

„Стопански дейности“  

 

17 

  

16 

 

ПМС 66 15  15  

Възрастова структура на персонала 

 

 жени мъже жени мъже 

До 25 години 4 1 5 0 

От 25 до 40 години 45 7 45 9 

От 41 до 55 години 68 11 63 9 

От 56 до 63 години 50 7 53 7 

Над 63 години 18 8 21 6 

Обучение на персонала 

 



108 

 

Брой 

специалисти, 

участвали в 

квалификационни 

курсове 

57  

 

211  

Брой учебни 

часове 

174  372  

Ключови статистически данни към 31.12.2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПМС 66 

Напр. „Стоп. дейности“ 

Напр. „Адм.-финанс. дейности“ 

Напр. „Нац. библ. агенция“ 

Напр. „Библ. обработка на библ. док.“  

Напр. „Комплектуване на библ. док.“ 

Напр. „Инф. осигуряване на библ. дейности“ 

Напр. „Опазване на рък.-док. наследство“ 

Напр. „Обслужване на потребители“ 

Дирекция 

15 

16 

14 

28 

21 

20 

13 

36 

54 

4 

15 

17 

13 

28 

21 

20 

13 

36 

54 

4 

Разпределение на персонала по структура 

2020 г. 2021 г. 
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178 

138 

34 
4 

176 

130 

33 

3 

С висше 
образование, от тях: 

с библиотечна 
квалификация 

Със средно 
образование, от тях: 

с библиотечна 
квалификация 

Персонал по образование 

2021 г. 

2020 г. 

мъже 1 
мъже 7 

мъже 11 
мъже 7 мъже 8 жени 4 

жени 45 

жени 68 

жени 50 

жени 18 

До 25 години От 25 до 40 
години 

От 41 до 55 
години 

От 56 до 63 
години 

Над 63 години 

Възрастова структура на персонала 2020 г. 
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VI. Командировки в страната и чужбина 

 

 Ръководство 

(Директор, зам. директори, 

ръководители направления) 

Служи

тели НБКМ 

Общо 

Командиро

вки в страната 

36 119 155 

Командиро

вки в чужбина 

2 1 3 

   Общо: 

158 

2. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

1. През 2021 г. Комитетът по условия на труд (КУТ) при Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ и отговорникът по ЗБУТ ефективно подпомагаха директора на 

библиотеката в управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд.  

В съответствие с действащата нормативна уредба по безопасност и здраве на работа, 

КУТ и отговорникът по ЗБУТ следяха активно за недопускане на нарушения на трудовото 

законодателство.  

мъже 0 

мъже 9 мъже 9 мъже 7 мъже 6 
жени 5 

жени 45 

жени 63 

жени 53 

жени 21 

До 25 години От 25 до 40 
години 

От 41 до 55 
години 

От 56 до 63 
години 

Над 63 години 

Възрастова структура на персонала 2021 г. 
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През отчетната година КУТ провеждаше редовни и извънредни заседания съгласно 

утвърдения Правилник за работа, на които предлагаше и разглеждаше мерки за подобряване 

условията на труд, обсъждаше и взимаше решения по текущите въпроси, свързани със ЗБУТ.  

2. Във връзка с установената в страната епидемична обстановка против 

разпространението на COVID-19 и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб 

и Заповедите на министъра на здравеопазването, своевременно и в срок се извършваха 

извънредни инструктажи на служителите в НБКМ по отношение на спазване 

противоепидемични мерки и условия за намаляване и ограничаване на разпространението на 

коронавирусната инфекция;  

3. С цел минимизиране разпространението на вируса, се следеше за спазването на 

отделните коридори на потоците хора на вход и изход. Контролираше се организацията на 

входа на библиотеката за дезинфекция, мерене на температура на всеки посетител и 

проверка наличието на зелен сертификат и употреба на лични предпазни средства. Беше 

въведена организация и за спазване на минималната изискана от властите, дистанция от 1,5 

м. Мерките подлежаха на непрекъснат контрол. Бяха осигурени предпазни средства, 

диспенсъри и дезинфектанти на видни места. Отпечатани бяха информационни табели за 

превенция разпространението на коронавирус COVID-19 и др.  

4. Бяха проведени следните по-важни мероприятия за подобряване условията на труд и 

осигуряващи безопасна и здравословна работа: 

 периодично и по сигнал бяха извършвани проверки за условията на труд по 

работните места; 

 през месец януари комисия, определена със заповед на директора, определи 

подходящи работни места за хора с намалена работоспособност и заети места по квотен 

принцип съгласно ЗХУ и в срок до 31 януари 2021 г. бяха уведомени съответните органи. 

 текущо през цялата година бяха подменяни дефектиралите осветителни тела; 

 бяха закупени и ползвани UV-лампи за дезинфекция на помещенията в борба 

срещу разпространението на COVID-19. 

 в изпълнение на чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и чл. 4 от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при 

работа, бяха закупени най-необходимите лекарствени и медицински материали за оказване 

на първа долекарска помощ;  

 в изпълнение на НАРЕДБА № 7 от 15 август 2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 



112 

 

видеодисплеи бяха организирани и проведени пълни профилактични прегледи за оценка 

здравословното състояние на служителите в НБКМ. 

5. С цел подобряване и грижа за здравословното състояние на служителите бяха 

сключени договор за допълнително доброволно здравно осигуряване и договор за абонамент 

за спортни занимания на желаещите служители. 

 

3. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

По смисъла на съществуващата структура в Националната библиотека и разписаните 

основни функции в Правилника за дейността на библиотеката, дейности по стопанисване на 

сградния фонд, организиране и осъществяване на цялото техническо обслужване, с цел 

ефективно и ефикасно използване на имуществото и неговото опазването, както и 

поддържане на структурните звена с техника, консумативи, инвентар, поддържането на 

добри хигиенни условия, спазване на основните нормативни актове при експлоатацията и 

поддръжката на собствеността, се изпълняват от направление „Стопански дейности“.  

 

Противоепидемични мерки 

След продължилото и през 2021 г. разпространение на COVID-19, ръководството на 

Националната библиотека предприе действия, с които, от една страна, да защити и съхрани 

здравето на служителите и техните близки, а от друга – да запази дееспособността на 

Библиотеката и да продължи да доставя важните за потребителите услуги. В периода на 

извънредното положение бяха спазвани и прилагани всички противоепидемични мерки, 

определени със заповеди на министъра на здравеопазването. В сградата на Библиотеката се 

извърши следното: 

1. Беше извършвана пълна и непрекъсната дезинфекция на всички работни, 

служебни и общи помещения – санитарни помещения, коридори, стълби и други 

пространства, както и на всички читални и хранилища, при спазване на определен 

график. На всеки служител са осигурявани налични дезинфектанти, което дава 

възможност всеки сам да контролира процеса на собственото си работно място.  

2. При необходимост на служителите, посетителите и читателите, се предоставяха 

защитни маски за еднократна употреба.  
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3. Текущо се набавяха необходимите дезинфектанти за повърхности, спирт за 

дезинфекция, дезинфектантен гел за ръце, течен сапун за всички тоалетни, както и 

дезинфектанти за сензорните дозатори и белина за всички санитарни и общи помещения. 

4. Допълнително се закупиха и монтираха сензорни дозатори с дезинфектант, с цел 

ограничаване на възможността от разпространение на заразяването с коронавируса. 

5. Освен за хората, специална грижа беше положена и за книгите, като продължи 

тяхното почистване и дезинфекциране, обработването им с антибактерицидни лампи, с UV 

машина за стерилизиране на книги, както и използването на системата „Аноксия“. Продължи 

карантинирането на всички печатни издания, постъпващи в библиотеката, както и всички 

ползвани от читателите книги, периодика, карти и др., спазвайки стриктно карантината от 72 

часа в специалните за това помещения, т. нар. изолатори. 

6. Периодично се провеждаха извънредни инструктажи на служителите и работещите в 

библиотеката за спазване на всички противоепидемични мерки и условия за намаляване и 

ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция. 

7. Следеше се и се контролираше пропускателния режим, спазването на дистанция, за 

да се избегне струпването на хора при движението на читатели, посетители и служители в 

сградата на НБКМ, както и задължителното отстояние между читателските маси в читалните 

и в работните помещения на служителите.  

 

Сграден фонд 

През 2021 г. в основната сграда на НБКМ продължиха да се извършват обновителни и 

ремонтни дейности, с цел постигане на по-комфортна среда за работата на служителите и 

потребителите на библиотеката.  

В изпълнение на Договор № ПД-13-02/27.05.2020 г. с предмет „Инженеринг за 

извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР“, сключен между 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в качеството на Възложител, и 

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“, в качеството на Изпълнител, през 2021 г. бяха извършени 

строително-монтажните работи съгласно одобрения от НИНКН проект – предмет на 

Договора, а именно цялостна подмяна на дограма, ремонт на вътрешните фасади, подмяна на 

електроинсталация, изграждане на система за пожароизвестяване – довършителен етап. 
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Старата дограма на сградата беше подменена с нова, като на представителните фасади 

на тяло I, II, III. IV и V, с изглед към ул. „Шипка“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“ 

беше поставена дървена дограма; на прозорците към вътрешните фасади – PVC с 

топлотехнически характеристики, отговарящи на нормативните, а на високото тяло VI, 

където е книгохранилището, на мястото на металните прозорци, е монтирана алуминиева 

дограма с прекъснат термомост. На всички видове дограми е запазена оригиналната визия и 

растер, като по този начин е спазено изискването на НИНКН, тъй като библиотеката е 

паметник на културата с национално значение. Новата дограма е с добри топлоизолационни 

свойства, което предотвратява увеличаването на инфилтрацията и загуба на енергия през 

остъклените части. 

В сградата е подменена цялата осветителна инсталация, като новата инсталация е 

изпълнена със съвременни енергоикономични LED светлинни източници. Осветителните 

тела с художествена и архитектурна стойност са демонтирани, почистени и отново 

монтирани, като светлоизточниците им са сменени с LED светлоизточници. Монтирано е 

ново аварийно и евакуационно осветление. Подменени са кабелите от разпределителните 

табла към ключове, разклонителните кутии и осветителните тела. Монтиран е дизелов 

генератор, с който се обезпечават ключови сектори в библиотеката при евентуално спиране 

на електрозахранването. Изцяло подменени са разпределителните табла и главното ел. табло. 

След извършване на довършителния втори етап пожароизвестителната система вече 

обхваща цялата сграда, като включва подходящи по тип и разположение 

пожароизвестителни детектори, ръчни бутони и алармени елементи. Целта е в най-ранен 

стадий да се открият и разпознаят всички евентуални признаци за възникване на пожар 

(поява на дим или повишаване на температурата) във всяка точка (помещение) в сградата и 

да се включи превантивно алармиране за предприемане на незабавни действия за евакуация 

на хора, имущество и локализиране на възникналия пожар.  

Извършено е почистване на вътрешни фасади и декоративни корнизи от обрушвания, 

подкожушвания и компрометирани участъци. Положена е външна силиконова мазилка, 

корнизите са реставрирани, извършен е ремонт на съществуващо окабеляване на фасадите, 

видимите кабели са поставени в кабелни скари с цвета на фасадата. След ремонта на 

вътрешните фасади на терасата на втори етаж през 2021 г. се обособи ново арт пространство, 

което се използва за презентации, литературни четения и срещи на открито. 
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Поддържка на електрически инсталации 

Освен ремонтните дейности, свързани с обновяване на ел. инсталацията в НБКМ през 

отчетната 2021 г. са предприети действия по поддържане на съществуващата ел. инсталация, 

като са извършени: 

- профилактика на ГРТ; 

- периодична проверка и профилактика на пожароизвестителната система; 

- профилактика на уредбата на бариерата и антипаркинг устройствата и елементите; 

- обезопасяване на стари кабелни трасета в района на НБКМ; 

- профилактика на трафопоста; 

- проверка и профилактика на всички асансьори в сградата на НБКМ, извършен 

основен ремонт на пътнически асансьор. 

 

Отопление и вентилация 

Климатичните инсталации и подаването на топлоенергия се поддържат абонаментно.  

Периодично през годината се подменят филтрите на климатичната камера. 

Извършени са неотложни дейности за констатиране на състоянието на отоплителната 

мрежа и свързаните с нея съоръжения.  

Профилактика на водоохладителната система – чилър.  

Извършен е монтаж и пускане в експлоатация на вентирлационната система в 

подпокривно пространство – оберлихт. 

 

Водоснабдяване и канализация 

През годината текущо са извършвани ремонт на смесителни батерии, отпушване на 

мивки, подмяна на глави на батерии, ръкохватки за чешми, подмяна и ремонт на казанчета, 

отпушване на канали.  

 

Снабдяване и автотранспорт 

През цялата година се осъществяваше снабдяване с необходимите материали за 

ежедневните дейности на всички направления и отдели в библиотеката, чрез организиране 
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на доставки, закупуване и предоставяне на ползвателите. Своевременно се реагира при 

спешни доставки на предимно дезинфектанти и почистващи препарати и уреди за 

ползването им. 

Предприемане на организационни дейности и създаване на ред за поддържане на 

сравнително добро ниво складовото стопанство и отчетността за ползване на материалите и 

запасите. 

В санитарните дни се създаваше необходимата организация за подреждане и 

почистване на фондохранилища и работните помещения, като максимално се използваха 

всички налични транспортни, технически и човешки ресурси. През изминалата година 

целият книжен фонд от книгохранилището в с. Гуцал се извози до книгохранилището в гр. 

Плевен, където допълнително бяха монтирани стелажи. Текущо през годината се превозваха 

книги от централната сграда до хранилището в кв. „Изгрев“. 

 

Хигиена 

Поддържането на хигиенните условия в работните помещения, общите части, 

читалните, книгохранилищата и сервизните помещения в Библиотеката се извършва при 

спазване на хигиенните норми и изисквания. Регулярно се зареждат хигиенни материали. 

През 2021 г. стриктно се спазваше въведения график за дезинфекция на всички площи в 

сградата на НБКМ.  

Периодично се почистват работните помещения от хартиени отпадъци, които 

регулярно се извозват и предават за вторични суровини. 

 

Охрана 

Денонощната охрана в сградата на НБКМ се осигуряват от външна охранителна фирма 

по договор, която осигурява и пропускателния режим. За допълнителна сигурност в сградата 

има действаща система за видеонаблюдение. Във връзка с епидемията от COVID-19 и 

през 2021 г. пропускателните мерки бяха засилени, като се следеше стриктно за носене на 

лични защитни средства, дезинфекция, спазване на дистанция, показване на зелен 

сертификат. 
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 Организация на движение на МПС в прилежащите площи към сградата на 

Библиотеката осигурява добър достъп до входовете за зареждане с консумативи и 

получаване на депозитните материали. 

 

Сграден фонд в гр. Плевен 

С Решение на МС №489/ 16 юли 2020 г. на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ е предоставено право на управление на имот публична държавна собственост в гр. 

Плевен. През 2021 г. започна изпълнението на действия за усвояване на сградата за нуждите 

на библиотеката като хранилище по изготвен екшън План. От експертите по капитално 

строителство в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше констатирано, че 

реално използваеми за целите на книгохранение са два етажа с разгърната площ общо около 

1100 кв. м. по стари скици предоставени от Централното управление на Българския институт 

по метрология. Изготвен е план за действие за приспособяване на помещенията в гр. Плевен 

за съхраняване на книжен фонд, който през 2021 г. е реализиран частично, предвид 

недостига на финансови средства. През отчетната година беше извършено – почистване и 

извозване на отпадъци от помещенията в сградата; ремонт на ВиК инсталация и отделяне на 

партида; технически преглед и ремонт на асансьорна уредба; инсталиране на интернет и 

видеонаблюдение; извършване на частично стелажиране на помещения с плащ 234,60 кв. м. 

През изминалата година беше стартирана и процедурата по отделяне на партида за ел. 

енергия, като е изработен технически проект за ел. инсталация и е сключен договор за 

присъединяване. През 2021 г. в книгохранилището в гр. Плевен беше преместен фонда, 

находящ се в с. Гуцал.  

 

Обществени поръчки 

През 2021 г. са проведени следните процедури за възлагане на обществена поръчка 

чрез ЦАИС ЕОП, публикувани в Профил на купувача на Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ на адрес: https://app.eop.bg/buyer/27185. 
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Проведени процедури по реда на ЗОП за 2021 г. 

№ Предмет на обществената поръчка Вид процедура 
Правно 

основание  

Дата на 

откриване 

ОП 

Прогнозна 

стойност на 

процедурата 

без ДДС 

Избран изпълнител 

1 

„Доставка на активна електрическа 

енергия и избор на координатор на 

балансираща група на ниво средно и 
ниско напрежение за нуждите на 

Национална библиотека „Св.св. Кирил 

и Методий“ 

Публично 
състезание 

Чл. 18, ал. 1, 
т. 12 от ЗОП 

07.05.2021г. 270 000 

процедурата е 

прекратена на основание 
чл.108, т.4 и чл.110, ал.2, 

т.4, б. „а“ от ЗОП, 

поради отказ за 
сключване на договор от 

избраният изпълнител 

2 

„Доставка на топлинна енергия за 

обекти собственост на „НБКМ“, 
находящи се на територията на гр. 

София“ 

Договаряне без 

предварително 

обявление 

Чл. 79, ал. 1, 
т. б от ЗОП 

07.05.2021г. 222 160 
Топлофикация София 

ЕАД 

3 

„Доставка на активна електрическа 

енергия и избор на координатор на 

балансираща група на ниво средно и 
ниско напрежение за нуждите на 

Национална библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ 

Публично 
състезание 

Чл. 18, ал. 1, 
т. 12 от ЗОП 

10.09.2021г. 135 000 

процедурата е 
прекратена на основание 

чл.108, т.4 и чл.110, ал.1, 

т.4, и ал.5 от ЗОП, 
поради отказ за 

сключване на договор от 

участниците класирани 
на първо и второ място 

Проведени обществени поръчки чрез свободно възлагане с покана 

№ Предмет на обществената поръчка 
Правно 

основание 

Прогнозна стойност на 

поръчката без ДДС 
Избран изпълнител 

1 

Избор на изпълнител за осигуряване на 

денонощна невъоръжена физическа охрана, 
видеонаблюдение и пропускателен режим на 

сградата на Национална библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий” 

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП /директно 

възлагане/ чрез 
събиране на 

оферти от 

потенциални 
изпълнители 

51 000 „КРОН СЕКЮРИТИ” ООД 

2 

Избор на изпълнител за извършване на абонамент 

и доставка на периодични издания за нуждите на 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ през 2021 г., по две обособени позиции, 

както следва: Обособена позиция № 1: Абонамент 

и доставка на българска периодика за периода 
01.01 – 31.12.2022 г. и Обособена позиция № 2: 

Абонамент и доставка на чуждестранна 
периодика за периода 01.01. – 31.12.2022 г. 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП /директно 
възлагане/ чрез 

събиране на 

оферти от 
потенциални 

изпълнители 

29 948 

„ДОБИ ПРЕС” ЕООД, 

„ИНДЕКС” ООД 

 

4. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ e държавен културен институт с 

национално значение – второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на културата, 

на основание Закона за обществените библиотеки от Обнародван в ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г. 

и изменен последно с ДВ. Бр. 94 от 13.11.20218 г. за определяне на първостепенния и 

второстепенните разпоредители с бюджет в Министерство на културата. 

Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2021 г. приходи на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са в размер на 202 000 лв., а на разходите 5 162 319 

лв.  
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АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ  

 

Общият размер на реализираните приходи към 31.12.2021 г. е 202 127 лв., 

разпределени по параграфи и подпараграфи както следва: 

§§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“– 52 893 лв. 

или 26% от приходите. Това са приходи от продажба услуги на НБКМ и специализирани 

издания. 

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ – 138 022 лв., при които има 

преизпълнение на бюджетния план в размер на 38,02 % от общия размер на реализираните 

приходи от наеми, което се дължи на добрата политика на управление и събираемост от 

страна на ръководството на НБКМ. Приходите са на основание сключени договори за 

предоставяне на имущество под наем на български фирми. 

§§ 25-01 „Такси за административни услуги и други дейности“ – 15 423 лв. – 7,63% 

от приходите. Тези такси са събрани на основание утвърден ценоразпис от директора на 

библиотеката във връзка с ПМС №290/20.10.2011 г. и с ПМС № 268/02.10.2015 г. за 

допълнение на тарифа за таксите. Ценоразписът се актуализира текущо и в него са 

утвърдени цени на отделните услуги, извършвани от Националната библиотека – за 

присъждане на издателски идентификатор (код).  

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки и обезщетения“ – 15 423 лв. – събрани 

неустойки за просрочие по договор с „Инж Смарт“ ДЗЗД и неустойки за забава по договор за 

ремонтни дейности с „Ремонт П Строй“ ЕООД. Допълнително, отразени в баланса на НБКМ 

са отразени начислени и събрани неустойки по договор „Инженеринг за извършване на 

неотложни ремонтни дейности в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР“ в размер на 78 230, 20 лв във връзка 

със забавен срок за изпълнение на СМР. 

§§ 36 – 19 „Други неданъчни приходи“ – 1206 лв. Приходът е от предадени вторични 

суровини и такса тръжни документи. 

§§ 37-01 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – минус28 349 лв. 

внесен дължим ДДС. 

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия /-/“ отчетен е 3% данък върху приходите от стопанска дейност в размер на – 

5055 лв. 
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§§ 45 – 01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от 

страната“ – получени дарения в размер на 10 586 лв., които в процентно изражение са 5,24 

% от общо реализираните приходи. 

 

РАЗХОДИ – анализ на изпълнението на разходите 

 

Към 31.12.2021 г. по отчета за касово изпълнение на бюджета на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са отчетени разходи в размер на 5 132 500 лв., като в 

тях са включени получени през 2021 г. допълнителни средства от МТСП чрез Бюро по труда 

по проект „Старт на кариерата“, с който НБКМ подпомага лица, които току-що са 

завършили образованието си, да работят по завършената от тях специалност. Също така 

НБКМ сключи договори с Министерство на културата по програма „Подпомагане 

развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и 

читалища“, изпълни ремонт на ел. инсталация, подмяна на дограма, пожарна инсталация 

чрез договор „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни дейности в Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР“ за 1 900 239,29 лв., изпълнено от Обединение „Инж Смарт“. 

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения“ – отчетени са 3 017 777 лв. за 206 щатни бройки. НБКМ бележи ръст на 

заплатите в размер на 20% спрямо предходната година, който се дължи, от една страна, на 

увеличението на бюджета, от друга – на доброто финансово управление на средствата, 

предоставени на НБКМ.  

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ – изразходваните 

средства по отчета към 31.12.2021 г. са в размер на 386 779 лв. Отчетени са разходите за 

плащания на нещатния персонал, нает по трудово правоотношение, на персонала по 

извънтрудови правоотношения, както и изплатените суми за СБКО и други с характер на 

възнаграждение – обезщетение на персонала и други плащания и възнаграждения (болнични 

от работодател). Обезщетението на персонала с характер на възнаграждение представлява 

40% от разходите по параграфа, което се дължи на сключено браншово споразумение с 

императивен характер за НБКМ между БАРОК, СРОК, Федерация „Култура“ към КНСБ и 

Федерация „Подкрепа“ към КТ Подкрепа и Регионалните библиотеки, на база на което бе 

увеличен размерът на обезщетенията, касаещ служители, членове на синдикални 
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организации, които при липса на допълнително финансиране се изплащат от бюджета на 

НБКМ. 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ 

Изразходваните средства по отчет към 31.12.2021 г. са в размер на 617 620 лв., като са 

спазени изискванията на нормативното законодателство.  

§ 10-00 „Издръжка“ 

Разходите за издръжка са в размер на 981 189 лв., което представлява 19,11 % от общия 

размер на разходите. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външни 

услуги – 523 877, или 53,39% от разходите за издръжка (обичайни разходи за дейността като 

телекомуникационни и пощенски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер, 

интернет, охрана); разходи за вода, горива и енергия –314 540 лв. – 32% от разходите за 

издръжка, като увеличението спрямо 2020 г. е в размер на 61% и се дължи на увеличените 

цени на ел. енергия, които рефлектират върху всички останали стоки и услуги; разходи за 

материали в размер на 99 457 лв., изразходвани за закупуване на канцеларски материали, 

хигиенни материали, консумативи за офис техника и др., които заемат 1,29% от разходите за 

издръжка; разходи за текущ ремонт на сградния фонд в размер на 6764 лв., разходи за 

командировки в страната – 1976 лв. и командировки в чужбина – 3880 лв. Разходи за 

застраховки – 5172 лв. 

§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – платени държавни 

данъци и такси за 2021 г. са в размер на 19 263 лв. 

§§ 46-00 „Разходи за членски внос“  

Към 31.12.2021 г. са изплатени общо 9012 лв. – ISSN, ISMN, ISBN, CENL, IFLA, 

БАРОК, БИК, БИС. 

Капиталови разходи за материално-техническа база и ремонти: 

През 2021 г. са изразходвани средства, както следва:  

Ремонт на сградния фонд на НБКМ – подмяна на дограма, ел. инсталация и пожарна 

инсталация в размер на 1 900 239,29 лв., изпълнен по договор „Инженеринг за извършване 

на неотложни ремонтни дейности в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР“. За 15 790 лв. е подменена морално 

остаряла компютърна техника, за 26 570 лв. е внедрена 5G мрежа с цел подобряване 

скоростта за дигитализирането на фонда на НБКМ, инвестирани са 20 025 лв. за изграждане 
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на вентилационна система под оберлихта над Каталожния хол, за 25 500 лв. са закупени 

стелажи за хранилището, предоставено на НБКМ в гр. Плевен. 

 

ТРАНСФЕРИ – анализ на трансферите 

Предоставен трансфер от Министерство на културата по проекти по бюджетна 

програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския 

книжен сектор, библиотеки и читалища“, от Министерство на труда и социалната политика 

по програма „Старт на кариерата“. 

По §§69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци“ се прилага системата 

на безналично централизирано разплащане, като изразходваните трансферни средства по 

касов отчет към 31.12.2021 г. са общо в размер на 1 327 368 лв., или както следва: 

§§ 69-01 „Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица“ – 264 170 лв. 

§§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“ – 663 979 лв.  

§§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО“ – 262 422 лв.  

§§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“ – 136 797 лв. 
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПО СТАНДАРТА ЗА 

БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 

2021 г. 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

т. 12 Изграждане на колекции  

12.1. Показатели:  

 

а) набавени библиотечни документи – 

от 50 000 –55000 броя библиотечни 

документи годишно 
58 664 

 
б) абонамент на периодични издания –  

от 2 000 до2500 броя заглавия годишно 

Общо 62 бр.  

36 – чужди 

26 бр. български 

12.2. Индикатори:  

 

а) брой придобити документи в Архив 

на българската книжнина – 100% от 

получените по депозит документи; 

26 923 бр. 

 

 

б) брой придобити документи в 

специалните колекции – до 200 

документа годишно 
731 

 

в) процент от фонда на придобити 

периодични издания – от 12 до14% в 

регистрационни единици; 

34 559 рег. ед. 

3,49 % 

 

 

г) процент на новите записи в 

националната библиография (статии) – 

100% от получените по депозит 

документи; 

8810 бр. статии 

41,5 % 
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 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

т. 13. Каталогизация  

13.1. Показатели:  

 

а) брой записи в библиографските бази 

данни 

– от 22 000 до 30 000 броя записи 

годишно 

Общо: 32 311 записи 

22190 библ. записи COBIB 

9130 – контр. записи CONOR,  

991 – контролни записи COSUB  

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 – до12000 

броя годишно 
22 914 

 

б) Работното време на Национална 

библиотека 

– не по-малко от 55 часа седмично; 

70,5 ч. седмично зимно работно време 

75 ч. седмично лятно работно време 

14.2. Индикатори  

 

а) посещения и процент на виртуални 

посещения 

– до300 000 броя, от които50 % 

виртуални посещения 

79358 посещения физически в читалня и 

онлайн; 

625598 посещения на сайта; 

704 956 общ брой;  

92,7 % виртуални посещения 

т. 15. Използване  

15.1. Показатели  
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 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

 

а) ползвани (заети) библиотечни 

документи, вкл. междубиблиотечно 

заемане 

- до350 000 регистрационни единици 

годишно; 

729 856 

15.2. Индикатори  

 
а) процент откази – до1 % от заетите 

библиотечни документи; 
586 бр. 

  0, 09% 

т. 16. Дигитализация  

16.1. Показатели  

 

а) дигитализирани копия 

– от 45 000 до 50 000 брой копия 

годишно 

238 450 общ брой копия 

16.2. Индикатори.  

 а) брой на заглавията на  

 дигитализирани документи на 1000 17400 дигитални заглавия; 

 

заглавия в определените специални 

колекции, обекти на книжовното 

наследство – от 1,3 до1,5 броя 
17,4 броя 

т. 17. Услуги  

17.1. Показатели  

 

а) брой информационни продукти 

(справки и др.)/библиотечни 

консултации/ 

– от 140–160 продукта годишно 

7249 бр. 

 
б) брой информационни услуги – 8500 

броя годишно; 
15 021 бр. 
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 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

 

в) брой информационни единици, в т. 

ч. и информационните услуги – от 

7000 до 8 000 информационни 

единици; 

28 254 бр. 

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 
16 156 л. 

2 019,50 годишно от 1 специалист-реставратор 

 

превенция на библиотечни документи 

- 1 специалист-реставратор – 1700 

листа годишно; 

Брой реставратори –11 

18.2. Индикатори.  

 

а) процент материали, които се 

нуждаят от опазване – до 0,3% 

ежегодно,от определения за опазване 

фонд; 

0,15% 

 

б) процент на документи, съхранявани 

в подходящи условия -до1% от фонда 

годишно; 
0,05% 

т. 19. Управление  

19.1. Показатели:  

 
а) изложби и друга културна дейност – 

до 60 броя годишно; 
68 

19.2. Индикатори.  
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 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

 

а) промотиране на културното 

наследство 

– от 10 до 15 мерки 

(изложби, печатни и електронни 

издания; представяне в уебсайтове, 

представяния в медии, кампании и 

др.) 

68 национални събития, изложби и онлайн 

конференции 

11прояви с международноучастие в 

Библиотеката 

132 представяния в медиите 

 

б) предприети мерки, вкл. 

дигитализиране за запазване на 

националното наследство 
 

 – консервиране и реставриране Общ брой 411 234  

 
– усъвършенстване на условията за 

правилно съхраняване 
Ефективно използване на системата 

„Аноксия“ 

 
– функциониране на дигитална 

библиотека и др. 
да 

 
в) национални и международни 

ангажименти на библиотеката 
да 

 
– участие в международни 

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

 
– участие в национални и 

международни проекти и програми; 
– 

 
– двустранно и многостранно 

международно сътрудничество. 
Подписани и в процес на подписване 

меморандуми и споразумения 

т. 20. Научна дейност  

20.1. Показатели:  

 

а) научна дейност 

– до 40 бр. научни изследвания 

годишно 

9 научни изледвания  

20.2. Индикатори:  
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 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

 

а) брой издадени научни и научно – 

приложни издания и публикации – от 

40 до 50броя публикации годишно 
113 

т. 21. Издания  

21.1. 
Индикатор 

– до 20 броя издания годишно 

Монографии – 7 бр.;  

Продължаващи издания – 6 бр. 

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; 

13 ч. 

 
б) процент от персонала, ангажиран в 

националното и международното 
25% 

 
сътрудничество и в проекти – от 20 до 

25%; 
12% 

 
в) процент от персонала, зает с научна 

и научно-приложна дейност – до12 %; 
13 ч. 

 

г) процент на приходите на 

библиотеката, получени от услуги – 

от 55 до 60 %; 
34 % 



129 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2021 г. 

 

д) ангажименти и сътрудничество в 

рамките на националната мрежа – 

основен ангажимент по смисъла на 

чл. 42, ал. 1-5 от Закона за 

обществените библиотеки. 

– създава, разпространява и предоставя 

библиографска  

– информация от национално значение; 

– изпълнява функциите на централна 

лаборатория за реставрационни и 

консервационни дейности; 

– извършва експертна оценка и контрол 

върху консервационни проекти; 

– координира дейността на библиотеките за 

закрилата на наследството; 

– осигурява експертна и консултантска 

помощ по въпросите на закрилата на 

наследството 
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Приложение №2 

 НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 Г. 

 

Монографични издания  

 

 1. Аврамова, Ваня Петрова. Мария Младенова (1945-2020) : биобиблиография 1974-

2021 г. / състав. Ваня Аврамова ; ред. Цветанка Панчева, Светла Девкова. – В: Мария 

Младенова (1945-2020) : мемориален сборник / състав., предг. Светла Девкова, Марияна 

Петкова-Галчева ; ред. Светла Девкова. – София : За буквите – О писменехь, 2021. с. 207-

363. 

ISBN 978-619-185-507-0  

 

 2. Мъдрост и храброст в едино. Изложба (София ; 2021). Мъдрост с храброст в 

едино: каталог на изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков 

Раковски, [София, 14 април 2021 г.] / състав. Милена Тафрова ... [и др.]. – София : Нац. 

библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 64 с. 

Други състав.: М. Яниславова, Й. Маркова. 

ISBN 978-954-523-175-9  

 

 3. Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий (София). Слово с четка и 

длето : произведения на изкуството, дарени на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ /състав. Красимира Александрова ... [и др.]. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил 

и Методий“, 2021. – 1 албум (84 с.)  

Други състав.: Румяна Петрова, Мария Стефанова.   

ISBN 978-954-523-174-2  

 

 4. Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ориенталски сбирки 

(София). Приноси към българската ориенталистика : 110 години отдел „Ориенталски 

сбирки“ на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ : юбилеен сборник / 

състав. Анка Стоилова ... [и др.]. -София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 

447 с.  

Други състав.: Невена Граматикова, Румен Ковачев.  

ISBN 978-954-523-178-0 
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 5. Раковски, Георги Стойков, 1821–1867. Из документалното наследство на Георги 

С. Раковски : [документален сборник] / състав. Руслан Иванов ... [и др.]. – София : Нац. 

библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 252 с.  

Други състав.: Милена Тафрова, Нора Кавалджиева, Марина Яниславова. 

ISBN 978-954-523-176-6  

 

 6. [СТО и петдесет] 150 години „Ружица“ и „Пчелица“ / състав. Красимира 

Стойчева Александрова ... [и др.]. – Фототип. изд. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 

Методий“, 2021. – 207 с. 

Други състав.: Ваня Петрова Аврамова, Бояна Стефанова Минчева. – Фототип. 

изд.: Цариград : П. Р. Славейков, 1871. – Загл. и текст и на стар правопис. 

ISBN 978-954-523-179-7  

  

 7. Трудове на Студентското научно общество при Университета по 

библиотекознание и информационни технологии. Т. ХVІ, [Шестнадесета] ХVІ 

студентска научна конференция / науч. ред. К. Александрова ... [и др.]. – . – София : За 

буквите – О писменехь 2021. – 1320 с.  

Други ред.: Никола Казански, Ружа Симеонова, Диана Ралева, Татяна Дерменджиева, 

Силвия Филипова, Мариана Максимова. 

ISSN 1314-2526  

E ISSN 1314-6793 

 

 8. Александър Шурбанов : биобиблиография / състав. Юлия Иванова Карадачка-

Симеонова ... [и др.] ; библиогр. ред. Юлия Карадачка-Симеонова, Евелина Стойнева. – 

София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 231, [18] с. : факс., ил. ; 20 см 

Други състав.: Евелина Стойнева, Величка Шардина, Росица Яначкова, Теодора 

Драгнева, Ирина Илиева, Надя Петрова, Анна Александрова, Стефка Кърджалийска, 

Красимира Стойнова. 

ISBN 978-954-523-182-7 

 

 

  



132 

 

Статии и студии 

 

 9. Аврамова, Ваня Петрова. Изследване на опита на българските библиотеки в 

създаването на персонални библиографски указатели / Ваня Аврамова. – В: Библиотека. – 

ISSN 0861-847X. – Год. 28, бр. 1 (2021), с.16-24. 

 

 10. Аврамова, Ваня Петрова. Съдбовна среща, докосната от вълшебното 

вдъхновение на Мария Младенова / Ваня Аврамова. – В: Мария Младенова (1945–2020) : 

мемориален сборник / състав., предг. Светла Девкова, Марияна Петкова-Галчева ; ред. 

Светла Девкова. – София : За буквите – О писменехь, 2021. – ISBN 978-619-185-507-0. – С. 

134-136. 

 

 11. Александрова, Красимира Стойчева. Документални свидетелства от фонда на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за развитието на образователната и 

професионална подготовка на библиотечните специалисти в България / Красимира 

Александрова, Ваня Аврамова. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. – 

ISSN 2683-0094. – 18 (2020), с. 36-48.  

 

 12. Ангелова, Габриела Петрова. Фрагменти от личната библиотека на свещеник 

Милан Димов [1835–1919] в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ / Габриела 

Ангелова. – В: Издател. – ISSN 1310-4624. – Год. 23, No (2021), с. 40-49.  

 

 13. Ангелова, Радостина Андреева. Възстановителни процеси при книги и книжни 

документи : ролята на подвързията за тяхното запазване / Радостина Ангелова, Веска 

Лашева. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 28, бр. 5 (2021), с. 85-93. 

 

 14. Ангелова, Радостина Андреева. Реставрация на книги и подвързии от фонда на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ / Радостина Ангелова. – В: 

Полиграфия. – ISSN 0204-9953. – Год.42, No 3 (2021), с. 25-29. 

 

 15. Ангелова, Радостина Андреева. Реставрация и консервация в Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ : екологични подходи при опазване на писмените 

колекции в българските институции / Радостина Ангелова. – В: Издател. – ISSN 1310-4624. 

– Год. 23, бр. 1 (2021), с. 27-44. 
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 16. Атанасов, Християн Атанасов. Аспекти от обучението на студентите от 

специалност „Архивистика и документалистика” в период на пандемия / Християн Атанасов, 

Събина Ефтимова. – В: Научни доклади от Международна кръгла маса „Проблеми на 

обществената комуникация“. – ISSN 2534-9430. – 7 (2021), с. 110-118. 

 

 17. Атанасов, Християн Атанасов. Да си купиш османски дълг преди фалита : някои 

наблюдения върху емисията на нови облигации (ESHAM-I CEDID) от 1871–1872 г. / 

Християн Атанасов. – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания 

(Варна). – ISSN 2534-9244 (print). – Т. 6 (2021), с. 86-103. 

 

 18. Атанасов, Християн Атанасов. Да си купиш османски дълг преди фалита 

[Онлайн ресурс] : някои наблюдения върху емисията на нови облигации (ESHAM-I CEDID) 

от 1871–1872 г. / Християн Атанасов. – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически 

изследвания (Варна). – ISSN 2603-3526 (online). – Т. 6 (2021). Достъпен на: 

https://econpapers.repec.org/article/cehjournl/y_3a2021_3av_3a6_3ap_3a86-103.htm (прегледан 

07.02.2022). 

 

 19. Атанасов, Християн Атанасов. Демографски и стопански облик на Казанлък през 
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116. Величков, Петър. Как архивът на проф. Тодор Боров постъпи в Националната 

библиотека: доклад / Петър Величков. – В: Научна конференция на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на тема „120 години Тодор Боров – живот, отдаден на 

знанието”, 09-10 декември 2021 г., София. 

 

117. Иванова, Йорданка. Реставрация на документи от хартия чрез метода на 

листоотливане : доклад / Йорданка Иванова. – В: [Осемнадесета] XVIII научна постерна 

сесия за млади учени, докторанти и студенти на ХТМУ, 25.06.2021 г. София. 

 

118. Карадачка-Симеонова, Юлия Иванова. Списание „Българска книга“ и неговата 

рецепция в чужбина : по материали от архива на Тодор Боров : доклад / Юлия Карадачка-

Симеонова. – В: Научна конференция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
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Методий“ на тема „120 години Тодор Боров – живот, отдаден на знанието”, 09-10 декември 

2021 г., София. 

 

119. Кикарина, Емилия Благоева. Комуникационните послания на богомилството и 

приложението им днес като ефективен инструмент за предотвратяването на конфликтни 

ситуации : доклад / Емилия Кикарина. – В: Научна on-line конференция „Хармония в 

различията", София, 10.12.2021 г. 

 

120. Минчева, Бояна Стефанова. Категориите „рядкост“ и „ценност“ при 

формирането на колекции в НБКМ – проблеми на дефиницията, паралели на присъствието и 

културно законодателство: доклад / Бояна Минчева. – В: Трети национален колоквиум „По 

следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“, Пловдив, 16 ноември 2021 г. 

 

121. Мусакова, Елисавета Владимирова. Четириевангелието НБИВ Р 177 (887) и 

НБИВ Р 142 (374 887) от сбирката на Пловдивската народна библиотека : доклад / Елисавета 

Мусакова. – В: Трети национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. 

Находки. Библиология“, Пловдив, 16 ноември 2021 г. 

 

122. Радева, Яница Радева. За какво служи слънцето? Употреби на образа в списание 

„Пчелица“ на Петко Рачов Славейков и мястото му в списанията наследници от ново и най-

ново време : доклад / Яница Радева. – В: Конференция на тема Над него ден изгрява, или За 

образа на Слънцето в българската литература и фолклор, състояла се на 16 и 17 декември 

2021 г., София. 

 

123. Радева, Яница Радева. Иван Теофилов за света и Иван Теофилов в света : доклад 

/ Яница Радева. – В: Кръгла маса, посветена на 90-годишнината на Иван Теофилов, 27 май 

2021 г., София. 

 

124. Узунова, Елена Георгиева. Описанието на славянската ръкописна книга – поглед 

в историята на проблемите в археографската обработка на документите : доклад / Елена 

Узунова. – В: Трети национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. 

Находки. Библиология“, Пловдив, 16 ноември 2021 г. 

 

125. Филипова, Силвия Трендафилова. Тодор Боров – основоположник на 

съвременната визия на националната библиография на България : доклад и презентация / 

Силвия Филипова, Румяна Петрова. – В: Научна конференция на Националната библиотека 
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„Св. св. Кирил и Методий“ на тема „120 години Тодор Боров – живот, отдаден на знанието”, 

09-10 декември 2021 г., София. 

 

126. Христова-Йорданова, Камелия Генкова. Словото за Благовещение от Патриарх 

Герман (BHG 1145n) по преписи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и  

Методий“ и Рилската света обител : доклад / Камелия Христова-Йорданова. – В: 

Международна научна конференция on-line „Манастирските библиотеки в южнославянските 

земи и Русия през XIV-XVI век". Кирило-Методиевски научен център към БАН, Руска 

академия на науките, Отделение за историко-филологически науки,26-28 април 2021 г. 

 

127. Atanasov, Hristijan Atanasov. Were there Bulgarians in the Ottoman Gendarmerie? 

Some new records on Vidin from the 1860s. : доклад / Християн Атанасов. – В: Национална 

конференция Българските земи в архивите и документите от XVIII – XIX век: модерност и 

традиция, 29 октомври 2021 г., София. 

 

Научни проекти 

 

128. Богданова, Ивайла Владимирова. Подобряване на специализираните знания и 

умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в 

областта на архивната методика и практика / лектор д-р Ивайла Богданова. – По: Проект 

НАСЛЕДСТВО. БГ. 
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Приложение №3 

 В МЕДИИТЕ ЗА НАС, 2021 Г. ПО МЕСЕЦИ 

 

Януари 

ТВ БЪЛГАРИЯ ОН EР, 18 януари 

Читателите на Националната библиотека растат в пандемията 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/214876-po-vreme-na-pandemiya-chitatelite-na-

natsionalnata-biblioteka-rastat 

 

ARTSOFIA 

Националната библиотека отбелязва 120 г. от рождението на Тодор Боров 

http://artsofia.bg/bg/events/2021/01/21/nacionalnata-biblioteka-otbeljazva-120-g-ot-

rojdenieto-na-todor-borov 

 

ARTSOFIA 

Националната библиотека представя виртуалната изложба „Заветът на учителя" 

http://artsofia.bg/bg/events/2021/01/20/nacionalnata-biblioteka-predstavja-virtualnata-izlojba-

zavetyt-na-uchitelja 

 

Столица Култура 

Национална Библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ни кани да разгледаме изложбата 

„Заветът на учителя" 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=974078009303755&story_fbid=415821346089

0178 

 

YOUTOUBE 

Библиотеката, 18 януари 2021 по БНТ 

https://www.youtube.com/watch?v=hLdsHn9K_9c 

 

ЗЕМЯ, № 10, 15 януари 2021, с. 9  

Камен Воденичаров: Трябва да познаваме историята си, да знаем кои сме.  

За поредицата „5 минути София“, в която е включена и Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ с 2 серии. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/214876-po-vreme-na-pandemiya-chitatelite-na-natsionalnata-biblioteka-rastat
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/214876-po-vreme-na-pandemiya-chitatelite-na-natsionalnata-biblioteka-rastat
http://artsofia.bg/bg/events/2021/01/21/nacionalnata-biblioteka-otbeljazva-120-g-ot-rojdenieto-na-todor-borov
http://artsofia.bg/bg/events/2021/01/21/nacionalnata-biblioteka-otbeljazva-120-g-ot-rojdenieto-na-todor-borov
http://artsofia.bg/bg/events/2021/01/20/nacionalnata-biblioteka-predstavja-virtualnata-izlojba-zavetyt-na-uchitelja
http://artsofia.bg/bg/events/2021/01/20/nacionalnata-biblioteka-predstavja-virtualnata-izlojba-zavetyt-na-uchitelja
https://www.facebook.com/permalink.php?id=974078009303755&story_fbid=4158213460890178
https://www.facebook.com/permalink.php?id=974078009303755&story_fbid=4158213460890178
https://www.youtube.com/watch?v=hLdsHn9K_9c
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VISITSOFIA 

Националната библиотека представя виртуалната изложба „Заветът на учителя" 

https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%

D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/y

ear,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f 

 

СИНОПТИК 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – храм на духовността 

26 януари 2021 

https://www.sinoptik.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv.-sv.-kiril-i-metodij-hram-na-

duhovnostta-5919 

 

YOUTOUBE 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – храм на духовността 

26 януари 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=w3ceYMDhIiY 

 

ДАРИК 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – храм на духовността 

26 януари 2021 

https://dariknews.bg/novini/liubopitno/nacionalnata-biblioteka-hram-na-bylgarskata-

duhovnost-2257751 

 

ПРОФИТ 

Поглед в архивите: Населението на България през 1920 г. 

27 януари 2021  

https://profit.bg/balgariya/pogled-v-arhivite-naselenieto-na-balgariya-prez-1920-g/ 

 

Пресконференция „200 години Георги Стойков Раковски“ 

12 януари  

https://rndc.bg/200-godini-rakovski/ 

  

https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/year,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f
https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/year,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f
https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/year,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f
https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/year,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f
https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/year,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f
https://www.visitsofia.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/day,31/month,01/year,2021/evid,11349/uid,8aed542642e88181bf6c110d5d96014f
https://www.sinoptik.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv.-sv.-kiril-i-metodij-hram-na-duhovnostta-5919
https://www.sinoptik.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv.-sv.-kiril-i-metodij-hram-na-duhovnostta-5919
https://www.youtube.com/watch?v=w3ceYMDhIiY
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/nacionalnata-biblioteka-hram-na-bylgarskata-duhovnost-2257751
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/nacionalnata-biblioteka-hram-na-bylgarskata-duhovnost-2257751
https://profit.bg/balgariya/pogled-v-arhivite-naselenieto-na-balgariya-prez-1920-g/
https://rndc.bg/200-godini-rakovski/


152 

 

Февруари 

ТВ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР, 20 февруари 

Денкоглу – Благодетел нашего рода 

https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/218370-istoriite-on-air-denkoglu-blagodetel-

nashego-roda 

  

Харалампиева, Райна. Само в Националната библиотека за миналата година: 

изчетохме 700 000 книги / Райна Харалампиева. // Телеграф, № 5637, 28 февруари 2021 с. 6. 

Близо 700 000 книги и документи са ползвали хората на място и онлайн от колекцията 

на НБКМ миналата година. 

  

Март 

ТВ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР, 3 март (анонс) 

„За битието на българите: Какво ни разказват вестниците от 1877-1878 г.?“, епизод от 

предаването „Историите на он еър“, водеща Миглена Георгиева, Ваня Аврамова представя 

пресата от 1877-78 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/219465-za-bitieto-na-balgarite-kakvo-ni-razkazvat-

vestnitsite-ot-1877-1878-g 

 

ТВ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР, 6 март 

„Дописки от 1877/78 година“ епизод от предаването „Историите на он еър“ 

Водеща Миглена Георгиева, интервю с ВаняАврамоваподокументина Библиотеката  

.https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/219773-istoriite-on-air-dopiski-ot-187778-

godina 

 

Април 

БГНЕС  

интервю на Зорка Славчева с Мая Димитрова, ръководител „Обслужване на 

потребители“ на Националната библиотека 

Националната библиотека вече посреща читатели в сградата си 

https://bgnes.bg/news/natcionalnata-biblioteka-veche-posreshcha-chitateli-v-sgradata-si/ 

 

https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/218370-istoriite-on-air-denkoglu-blagodetel-nashego-roda
https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/218370-istoriite-on-air-denkoglu-blagodetel-nashego-roda
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/219465-za-bitieto-na-balgarite-kakvo-ni-razkazvat-vestnitsite-ot-1877-1878-g
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/219465-za-bitieto-na-balgarite-kakvo-ni-razkazvat-vestnitsite-ot-1877-1878-g
file:///D:/NBKM_otchet_2021/10-02-2022/.https:/www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/219773-istoriite-on-air-dopiski-ot-187778-godina
file:///D:/NBKM_otchet_2021/10-02-2022/.https:/www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/219773-istoriite-on-air-dopiski-ot-187778-godina
https://bgnes.bg/news/natcionalnata-biblioteka-veche-posreshcha-chitateli-v-sgradata-si/
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BULGARIA ON AIR  

„Историите ON AIR: Избори 1879 г. – правила и машинации“, по документи на 

Националната библиотека 

https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/222526-istoriite-on-air-izbori-1879-g-pravila-i-

mashinatsii 

 

 

МОНИТОР, № 7351, 13 април 2021, с. 17. 

Библиотеката и Музеят на София отбелязват 200-годишнината на Раковски.  

Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ ще отбележи 200-год. от 

рождението на Георги С. Раковски с откриването на две експозиции: външна, пред сградата, 

под наслов „Галерия на достойнството“ и вътрешна в централното фоайе, наречена 

„Мъдрост с разум в едно", където ще бъде изложен оригиналът на бележника на видния 

възрожденец Раковски. 

 

ДУМА, № 73, 15 април 2021, с. 1,3 

С тържествено честване 200-годишнината от рождението на Георги С. Раковски бе 

отбелязана в цялата страна... Вицепрезидентът Илияна Йотова се включи в столичните 

чествания и откри две експозиции в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий". 

Снимки с текст. 

  

АRTSOFIA 14 април 2021 г. 

200 годиниотрождениетона Г. С. Раковски 

http://artsofia.bg/bg/events/2021/04/14/14-april-200-godini-ot-rojdenieto-na-g-s-rakovski 

 

БНР  

200 годиниотрождениетонаГеорги С. Раковски 

Две експозиции в Националната библиотека по повод 200 г. от рождението на Георги 

С. Раковски 

https://bnr.bg/horizont/post/101451461/dve-ekspozicii-v-nacionalnata-biblioteka-po-povod-

200-g-ot-rojdenieto-na-georgi-s-rakovski 

 

ФОКУС  

Отбелязахме 200 години от рождението на Георги Раковски (обзор) 

https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/222526-istoriite-on-air-izbori-1879-g-pravila-i-mashinatsii
https://www.bgonair.bg/a/183-istoriite-on-air/222526-istoriite-on-air-izbori-1879-g-pravila-i-mashinatsii
http://artsofia.bg/bg/events/2021/04/14/14-april-200-godini-ot-rojdenieto-na-g-s-rakovski
https://bnr.bg/horizont/post/101451461/dve-ekspozicii-v-nacionalnata-biblioteka-po-povod-200-g-ot-rojdenieto-na-georgi-s-rakovski
https://bnr.bg/horizont/post/101451461/dve-ekspozicii-v-nacionalnata-biblioteka-po-povod-200-g-ot-rojdenieto-na-georgi-s-rakovski
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http://www.focus-news.net/news/2021/04/14/2861815/otbelyazahme-200-godini-ot-

rozhdenieto-na-georgi-rakovski-obzor.html 

 

DNESBG 

Честваме 200 години от рождението на Георги Сава Раковски 

https://www.dnes.bg/stranata/2021/04/14/chestvame-200-godini-ot-rojdenieto-na-georgi-

sava-rakovski.486899 

 

СТАНДАРТ  

200 години от рождението на Георги Раковски 

https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/200-godini-ot-rozhdenieto-na-georgi-

rakovski-458260.html 

 

Пазете държавността, зове Раковски днес  

https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/yotova-pazete-drzhavnostta-zove-

rakovski-dnes-458306.html 

Вицепрезидентът поднесе цветя пред паметника на Раковски, след което откри две 

експозиции в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, посветени на живота и 

делото му. 

 

24 ЧАСА  

Показват личните вещи на Георги Раковски за 200 години от рождението му  

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9706703 

 

БГНЕС  

ДжобнияттефтернаРаковски в изложбанаНационалнатабиблиотека 

https://bgnes.bg/news/dzhobniat-tefter-na-rakovski-v-izlozhba-na-natcionalnata-biblioteka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mA9Vdj68fNA 

 

БТВ  

Личното тефтерче на Раковски – централен експонат в Националната библиотеката  

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/lichnoto-tefterche-na-rakovski-centralen-

eksponat-v-nacionalnata-biblioteka.html 

 

  

http://www.focus-news.net/news/2021/04/14/2861815/otbelyazahme-200-godini-ot-rozhdenieto-na-georgi-rakovski-obzor.html
http://www.focus-news.net/news/2021/04/14/2861815/otbelyazahme-200-godini-ot-rozhdenieto-na-georgi-rakovski-obzor.html
https://www.dnes.bg/stranata/2021/04/14/chestvame-200-godini-ot-rojdenieto-na-georgi-sava-rakovski.486899
https://www.dnes.bg/stranata/2021/04/14/chestvame-200-godini-ot-rojdenieto-na-georgi-sava-rakovski.486899
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/200-godini-ot-rozhdenieto-na-georgi-rakovski-458260.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/200-godini-ot-rozhdenieto-na-georgi-rakovski-458260.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/yotova-pazete-drzhavnostta-zove-rakovski-dnes-458306.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/yotova-pazete-drzhavnostta-zove-rakovski-dnes-458306.html
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9706703
https://bgnes.bg/news/dzhobniat-tefter-na-rakovski-v-izlozhba-na-natcionalnata-biblioteka/
https://www.youtube.com/watch?v=mA9Vdj68fNA
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/lichnoto-tefterche-na-rakovski-centralen-eksponat-v-nacionalnata-biblioteka.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/lichnoto-tefterche-na-rakovski-centralen-eksponat-v-nacionalnata-biblioteka.html
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INEWS 

Отбелязваме 200 години от рождението на Георги С. Раковски 

https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1

%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%

D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82-

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%

BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-

%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667

088.html 

 

ЛЮБОСЛОВИЕ.БГ 

200 години от рождението на Георги С. Раковски 

https://luboslovie.bg/2021/04/14/200-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%

BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ 

 

БНТ, пряко включване в новини  

Лични вещи на Раковски в изложба в Националната библиотека в София 

В репортажа изказване на Руслан Иванов за експозициите  

https://bntnews.bg/news/lichni-veshti-na-rakovski-v-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka-v-

sofiya-1103705news.html 

 

БНТ 

Честваме 200 години от рождението на Г. С. Раковски 

https://bnt.bg/news/chestvame-200-godini-ot-rozhdenieto-na-g-s-rakovski-

294207news.html?page=6 

 

АКТУАЛНО.СОМ 

Джобният тефтер на Раковски в изложба на Националната библиотека 

https://www.actualno.com/society/djobnijat-tefter-na-rakovski-v-izlojba-na-nacionalnata-

biblioteka-news_1582460.html 

 

Аз Чета  

https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A1-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_l.a_c.327_i.667088.html
https://luboslovie.bg/2021/04/14/200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://luboslovie.bg/2021/04/14/200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://luboslovie.bg/2021/04/14/200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://luboslovie.bg/2021/04/14/200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://luboslovie.bg/2021/04/14/200-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://bntnews.bg/news/lichni-veshti-na-rakovski-v-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka-v-sofiya-1103705news.html
https://bntnews.bg/news/lichni-veshti-na-rakovski-v-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka-v-sofiya-1103705news.html
https://bnt.bg/news/chestvame-200-godini-ot-rozhdenieto-na-g-s-rakovski-294207news.html?page=6
https://bnt.bg/news/chestvame-200-godini-ot-rozhdenieto-na-g-s-rakovski-294207news.html?page=6
https://www.actualno.com/society/djobnijat-tefter-na-rakovski-v-izlojba-na-nacionalnata-biblioteka-news_1582460.html
https://www.actualno.com/society/djobnijat-tefter-na-rakovski-v-izlojba-na-nacionalnata-biblioteka-news_1582460.html
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Скрититебукви: Визуално-поетиченмаршрут 

https://azcheta.com/predstoiasti/skritite-bukvi-vizualno-poetichen-marshrut/ 

 

Май 

БНР 

„Длъжници сме на всички, посветили живота си на книгата“, вицепрезидентът на 

патронния празник на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“  

https://bnr.bg/post/101465607 

 

Събития отбелязват 11 май в Националната и в Столичната библиотека 

https://bnr.bg/sofia/post/101465652/sabitia-otbelazvat-11-mai-v-nacionalnata-i-v-stolichnata-

biblioteka 

 

Букви-пейки със стихове са разположени пред Националната библиотека 

https://bnr.bg/horizont/post/101466067/bukvi-peiki-sas-stihove-sa-razpolojeni-pred-

nacionalnata-biblioteka 

 

Факти 

Вицепрезидентът на 11 май: Да пазим и ценим словото, за него са водени битки и 

изтърпявани страдания 

https://fakti.bg/bulgaria/578064-viceprezidentat-na-11-mai-da-pazim-i-cenim-slovoto-za-

nego-sa-vodeni-bitki-i-iztarpavani-stradania 

 

24 часа 

Радев поздрави Националната библиотека по случай патронния й празник  

https://www.24chasa.bg/novini/article/9784866 

 

ФОКУС 

Президентът Румен Радев: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има 

огромен принос за запазването на духовното наследство, обществената памет, културните и 

просветителски традиции 

http://www.focus-news.net/news/2021/05/11/2868727/prezidentat-rumen-radev-

natsionalnata-biblioteka-svsv-kiril-i-metodiy-ima-ogromen-prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-

nasledstvo-obshtestvenata-pamet-kulturnite-i-prosvetitelski-traditsii.html 

https://azcheta.com/predstoiasti/skritite-bukvi-vizualno-poetichen-marshrut/
https://bnr.bg/post/101465607
https://bnr.bg/sofia/post/101465652/sabitia-otbelazvat-11-mai-v-nacionalnata-i-v-stolichnata-biblioteka
https://bnr.bg/sofia/post/101465652/sabitia-otbelazvat-11-mai-v-nacionalnata-i-v-stolichnata-biblioteka
https://bnr.bg/horizont/post/101466067/bukvi-peiki-sas-stihove-sa-razpolojeni-pred-nacionalnata-biblioteka
https://bnr.bg/horizont/post/101466067/bukvi-peiki-sas-stihove-sa-razpolojeni-pred-nacionalnata-biblioteka
https://fakti.bg/bulgaria/578064-viceprezidentat-na-11-mai-da-pazim-i-cenim-slovoto-za-nego-sa-vodeni-bitki-i-iztarpavani-stradania
https://fakti.bg/bulgaria/578064-viceprezidentat-na-11-mai-da-pazim-i-cenim-slovoto-za-nego-sa-vodeni-bitki-i-iztarpavani-stradania
https://www.24chasa.bg/novini/article/9784866
http://www.focus-news.net/news/2021/05/11/2868727/prezidentat-rumen-radev-natsionalnata-biblioteka-svsv-kiril-i-metodiy-ima-ogromen-prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-nasledstvo-obshtestvenata-pamet-kulturnite-i-prosvetitelski-traditsii.html
http://www.focus-news.net/news/2021/05/11/2868727/prezidentat-rumen-radev-natsionalnata-biblioteka-svsv-kiril-i-metodiy-ima-ogromen-prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-nasledstvo-obshtestvenata-pamet-kulturnite-i-prosvetitelski-traditsii.html
http://www.focus-news.net/news/2021/05/11/2868727/prezidentat-rumen-radev-natsionalnata-biblioteka-svsv-kiril-i-metodiy-ima-ogromen-prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-nasledstvo-obshtestvenata-pamet-kulturnite-i-prosvetitelski-traditsii.html
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БТВ  

Пейки като букви изненадаха минувачите пред Националната библиотека  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/pejki-kato-bukvi-iznenadaha-minuvachite-pred-nacionalnata-

biblioteka.html 

 

БТА 

Национална библиотека – Дарител на годината – награждаване 

http://www.bta.bg/en/gallery/image/7585767 

http://www.bta.bg/en/gallery/image/7585768 

http://www.bta.bg/en/gallery/image/7585673 

 

В дълг сме към всички онези, които са посветили живота си на книгата, каза 

вицепрезидентът Илияна Йотова 

http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/2411172 

 

Дарик  

Най-голямата библиотека у нас има огромен принос за запазването на духовното 

наследство 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/radev-naj-goliamata-biblioteka-u-nas-ima-ogromen-

prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-nasledstvo-2270068 

Държавният глава Румен Радев поздравява Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ по случай нейния патронен празник 

 

Да пазим и ценим словото, за него са водени битки 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/iliiana-iotova-da-pazim-i-cenim-slovoto-za-nego-sa-

vodeni-bitki-2270044 

Вицепрезидентът Илияна Ѝотова поздравява Националната библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ по случай нейния патронен празник 

 

Dnes.bg 

Денят в снимки – 11 май 

https://www.dnes.bg/izbori-2021/2021/05/11/deniat-v-snimki-11-mai.489814,image2 

 

В дълг сме към всички онези, които са посветили живота си на книгата 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/pejki-kato-bukvi-iznenadaha-minuvachite-pred-nacionalnata-biblioteka.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/pejki-kato-bukvi-iznenadaha-minuvachite-pred-nacionalnata-biblioteka.html
http://www.bta.bg/en/gallery/image/7585767
http://www.bta.bg/en/gallery/image/7585768
http://www.bta.bg/en/gallery/image/7585673
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/2411172
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/radev-naj-goliamata-biblioteka-u-nas-ima-ogromen-prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-nasledstvo-2270068
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/radev-naj-goliamata-biblioteka-u-nas-ima-ogromen-prinos-za-zapazvaneto-na-duhovnoto-nasledstvo-2270068
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/iliiana-iotova-da-pazim-i-cenim-slovoto-za-nego-sa-vodeni-bitki-2270044
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/iliiana-iotova-da-pazim-i-cenim-slovoto-za-nego-sa-vodeni-bitki-2270044
https://www.dnes.bg/izbori-2021/2021/05/11/deniat-v-snimki-11-mai.489814,image2
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https://dnews.bg/iliana-iotova-v-dalg-sme-kam-vsichki-onezi-koito-sa-posvetili-zivota-si-na-

knigata.html 

Вицепрезидентът Илияна Йотова поздравява Националната библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ по случай нейния патронен празник 

 

БГНЕС 

Изложба в Националната библиотека разказва за Тодор Боров 

https://www.youtube.com/watch?v=PTRyNgPsNZg 

 

ARTSOFIA 

Скритите букви: Визуално-поетиченмаршрут 

http://artsofia.bg/bg/events/2021/05/11/skritite-bukvi-vizualno-poetichen-marshrut 

 

БНТ 

Чествания по случай Деня на Кирил и Методий 

https://bntnews.bg/news/chestvaniya-po-sluchai-denya-na-kiril-i-metodiy-1155617news.html 

 

Actualno.com  

Националната библиотека и българският библиотекар празнуват 

https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-i-bylgarskijat-bibliotekar-praznuvat-

news_1592304.html 

 

БНТ  

На 24 май „Библиотеката“ гостува на Националната библиотека 

https://bnt.bg/news/na-24-mai-bibliotekata-gostuva-na-nacionalnata-biblioteka-

295468news.html 

 

БТВ 

Неразказано в историята: Завещанието на Евлоги Георгиев (1 и 2 част) 

https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-

zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-2-chast.html 

https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-

zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-1-

chast.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article 

 

ЗЕМЯ, № 97, 26 май 2021, с. 1, 2 

https://dnews.bg/iliana-iotova-v-dalg-sme-kam-vsichki-onezi-koito-sa-posvetili-zivota-si-na-knigata.html
https://dnews.bg/iliana-iotova-v-dalg-sme-kam-vsichki-onezi-koito-sa-posvetili-zivota-si-na-knigata.html
https://www.youtube.com/watch?v=PTRyNgPsNZg
http://artsofia.bg/bg/events/2021/05/11/skritite-bukvi-vizualno-poetichen-marshrut
https://bntnews.bg/news/chestvaniya-po-sluchai-denya-na-kiril-i-metodiy-1155617news.html
https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-i-bylgarskijat-bibliotekar-praznuvat-news_1592304.html
https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-i-bylgarskijat-bibliotekar-praznuvat-news_1592304.html
https://bnt.bg/news/na-24-mai-bibliotekata-gostuva-na-nacionalnata-biblioteka-295468news.html
https://bnt.bg/news/na-24-mai-bibliotekata-gostuva-na-nacionalnata-biblioteka-295468news.html
https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-2-chast.html
https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-2-chast.html
https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-1-chast.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-1-chast.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
https://www.btv.bg/video/shows/nerazkazano-v-istoriata/video/nerazkazano-v-istorijata-zaveshtanieto-na-evlogi-georgiev-1-chast.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
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Цанков, Любомир. Посланик Митрофанова и Форум „България-Русия“ дариха бюст на 

Достоевски на Народната библиотека.  

  

ТРУД, № 121, 26 май 2021, с. 5 

Руското посолство дари бюст на Достоевски. 

Н.Пр. Елеонора Митрофанова посети Народната библиотека. 

  

ДУМА, № 98, 26 май 2021, с. 1, 13 

Дариха бронзов бюст на Достоевски на Националната библиотека.  

Посолството на Руската федерация у нас и Форум „България-Русия“ дариха на 

Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ бронзов бюст на Фьодор Достоевски. 

Посланик Елеонора Митрофанова връчи дарението на директорката доц. д-р Красимира 

Александрова. 

 

ЗЕМЯ, № 96, 25 май 2021, с. 2  

Посолството на Руската федерация и Форум „България – Русия“ даряват Народната 

библиотека с бюст на Фьодор Достоевски.Дарението е поповод 200-годишнината от 

рождението на Достоевски. 

  

ТЕЛЕГРАФ, № 5720, 25 май 2021, с. 6  

Бюст на Достоевски в Народната библиотека. 

  

ДУМА, № 89, 12 май 2021, с. 1 

Вицепрезидентът Илияна Йотова бе сред гостите на патронния празник на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и поздрави за професионалния им 

празник библиотечните и информационните специалисти. Снимка с текст. 

  

ТЕЛЕГРАФ, № 5708, 12 май 2021, с. 8 

Искат библиотеки във всяко село.  

Патронният празник на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и 

откриване на изложбата, посветена на 120-годишнината от рождението на проф. Тодор 

Боров. 
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Юни 

Министърът на културата връчи националната награда „Христо Г. Данов“ в категория 

„Библиотечно дело“ на Мая Николова Димитрова, библиотекар в Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“  

http://mc.government.bg/newsn.php?n=7753&i=1 

 

БНР 

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза пристига в България 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101476479 

 

Марсело Ребело де Соуза стана Доктор хонорис кауза на Софийския университет 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101477922/marselo-rebelo-de-souza-stana-doktor-honoris-

kauza-na-sofiiskia-universitet 

Посещение в Националната библиотека на Румен Радев и Марсело Ребело де Соуза 

 

Втори ден от официалното посещение на португалския президент 

https://bnr.bg/horizont/post/101477357/vtori-den-ot-oficialnoto-poseshtenie-na-portugalskia-

prezident 

 

„Изкуството да се сбогуваш“ – премиера на Аксиния Михайлова 

https://bnr.bg/post/101487393 

 

Културата на бързи обороти  

https://bnr.bg/post/101490743/kulturata-na-barzi-oboroti-21-27-uni 

 

БНР – Радио Пловдив 

Ясни са номинациите за Националната награда „Христо Г. Данов" 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101481411/asni-sa-nominaciite-za-nacionalnata-nagrada-hristo-g-

danov 

 

ФОКУС 

Носителите на Националната награда „Христо Г. Данов“ бяха наградени на церемония 

в Пловдив 

http://focus-news.net/news/2021/06/15/2878129/nositelite-na-natsionalnata-nagrada-hristo-g-

danov-byaha-nagradeni-na-tseremoniya-v-plovdiv.html 

http://mc.government.bg/newsn.php?n=7753&i=1
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101476479
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101477922/marselo-rebelo-de-souza-stana-doktor-honoris-kauza-na-sofiiskia-universitet
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101477922/marselo-rebelo-de-souza-stana-doktor-honoris-kauza-na-sofiiskia-universitet
https://bnr.bg/horizont/post/101477357/vtori-den-ot-oficialnoto-poseshtenie-na-portugalskia-prezident
https://bnr.bg/horizont/post/101477357/vtori-den-ot-oficialnoto-poseshtenie-na-portugalskia-prezident
https://bnr.bg/post/101487393
https://bnr.bg/post/101490743/kulturata-na-barzi-oboroti-21-27-uni
https://bnr.bg/plovdiv/post/101481411/asni-sa-nominaciite-za-nacionalnata-nagrada-hristo-g-danov
https://bnr.bg/plovdiv/post/101481411/asni-sa-nominaciite-za-nacionalnata-nagrada-hristo-g-danov
http://focus-news.net/news/2021/06/15/2878129/nositelite-na-natsionalnata-nagrada-hristo-g-danov-byaha-nagradeni-na-tseremoniya-v-plovdiv.html
http://focus-news.net/news/2021/06/15/2878129/nositelite-na-natsionalnata-nagrada-hristo-g-danov-byaha-nagradeni-na-tseremoniya-v-plovdiv.html
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НОВАТВ 

Продължава посещението на португалския президент у нас. 

https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1

%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%8

2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ 

 

НОВАТВ 

Радев: България и Португалия са единни в стремежа си да работят за по-добро бъдеще 

на Европа 

https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0

%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8

F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-

%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-

%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/ 

 

DIR.BG 

Румен Радев: България и Португалия са единни да работят за по-добро бъдеще на 

Европа 

https://dnes.dir.bg/politika/rumen-radev-balgariya-i-portugaliya-sa-edinni-da-rabotyat-za-po-

dobro-badeshte-na-evropa 

 

TRAFFICNEWS.BG 

Пловдивският белетрист Георги Стоянов е тазгодишният носител на награда „Христо 

Г. Данов“ 

https://trafficnews.bg/krimi/plovdivskiiat-beletrist-georgi-stoianov-e-tazgodishniiat-213668/ 

https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/328926/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/03/329033/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://dnes.dir.bg/politika/rumen-radev-balgariya-i-portugaliya-sa-edinni-da-rabotyat-za-po-dobro-badeshte-na-evropa
https://dnes.dir.bg/politika/rumen-radev-balgariya-i-portugaliya-sa-edinni-da-rabotyat-za-po-dobro-badeshte-na-evropa
https://trafficnews.bg/krimi/plovdivskiiat-beletrist-georgi-stoianov-e-tazgodishniiat-213668/
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BULGARIA ON AIR 

Радев: България и Португалия са единни в стремежа си за по-добро бъдеще на Европа 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/228614-radev-balgariya-i-portugaliya-sa-edinni-v-

stremezha-si-za-po-dobro-badeshte-na-evropa 

 

24 ЧАСА 

Бългapия и Португалия cа единни в стремежа си да работят за по-добро бъдеще на 

Европа 

https://www.24chasa.bg/novini/article/9852713 

 

24 ЧАСА 

Президентът на Португалия пристига в България 

https://www.24chasa.bg/novini/article/9846496 

 

DNES.BG 

Радев: България и Португалия са единни в стремежа си да работят за Европа 

https://www.dnes.bg/politika/2021/06/03/radev-bylgariia-i-portugaliia-sa-edinni-v-stremeja-si-da-

rabotiat-za-evropa.492512 

 

DNES.BG 

Президентът на Португалия е на официално посещение у нас 

https://www.dnes.bg/politika/2021/06/02/prezidentyt-na-portugaliia-e-na-oficialno-

poseshtenie-u-nas.492326 

 

ТРУД 

Българската росика – Вечната Eruditica 

https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-eruditica/ 

 

ДУМА 

Кът на Словения откриват в НБКМ 

https://duma.bg/kat-na-sloveniya-otkrivat-v-nbkm-n240148 

 

ПАТРИОТИЧЕН ДЕСАНТ 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/228614-radev-balgariya-i-portugaliya-sa-edinni-v-stremezha-si-za-po-dobro-badeshte-na-evropa
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/228614-radev-balgariya-i-portugaliya-sa-edinni-v-stremezha-si-za-po-dobro-badeshte-na-evropa
https://www.24chasa.bg/novini/article/9852713
https://www.24chasa.bg/novini/article/9846496
https://www.dnes.bg/politika/2021/06/03/radev-bylgariia-i-portugaliia-sa-edinni-v-stremeja-si-da-rabotiat-za-evropa.492512
https://www.dnes.bg/politika/2021/06/03/radev-bylgariia-i-portugaliia-sa-edinni-v-stremeja-si-da-rabotiat-za-evropa.492512
https://www.dnes.bg/politika/2021/06/02/prezidentyt-na-portugaliia-e-na-oficialno-poseshtenie-u-nas.492326
https://www.dnes.bg/politika/2021/06/02/prezidentyt-na-portugaliia-e-na-oficialno-poseshtenie-u-nas.492326
https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-eruditica/
https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-eruditica/
https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-eruditica/
https://duma.bg/kat-na-sloveniya-otkrivat-v-nbkm-n240148
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Създадоха дигитален шрифт, базиран на почерка на Васил Левски 

http://www.desant.net/show-news/56674 

 

WEBCAFE 

Общо 9285 книги са били издадени у нас през 2020 г. 

https://webcafe.bg/business/obshto-9285-knigi-sa-bili-izdadeni-u-nas-prez-2020-g.html 

 

EUROCOM.BG 

Кът на Словения откри Националната библиотека с инициатива за по-голямо културно 

сътрудничество 

https://eurocom.bg/new/kt-na-sloveniya-otkri-natsionalnata-biblioteka-s-initsiativa-za-po-

golyamo-kulturno-strudnichestvo 

 

ДУМА, № 121, 28 юни 2021, с. 12 

Кът на Словения откриват в НБКМ. 

 

ДУМА, № 114, 17 юни 2021, с. 13 

Наградата „Христо Г. Данов“ : Отличията за принос в българската книжовна култура 

бяха връчени в Пловдив за 23-ти път. 

В раздел „Библиотеки и библиотечно дело“ наградата получи Мая Димитрова, 

библиотекар в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий". 

 

Юли 

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ  

100 години от рождението на проф. Веселин Трайков 

http://www.mni.bg/2021/07/100-godini-ot-rozhdenieto-na-veselin.html 

 

ДУМА  

Изложба и поетична среща в Народната библиотека 

https://duma.bg/izlozhba-i-poetichna-sreshta-v-narodnata-biblioteka-n241581 

 

БГНЕС  

Националната библиотека показа личния архив на най-големия познавач на Раковски 

http://www.desant.net/show-news/56674
https://webcafe.bg/business/obshto-9285-knigi-sa-bili-izdadeni-u-nas-prez-2020-g.html
https://eurocom.bg/new/kt-na-sloveniya-otkri-natsionalnata-biblioteka-s-initsiativa-za-po-golyamo-kulturno-strudnichestvo
https://eurocom.bg/new/kt-na-sloveniya-otkri-natsionalnata-biblioteka-s-initsiativa-za-po-golyamo-kulturno-strudnichestvo
http://www.mni.bg/2021/07/100-godini-ot-rozhdenieto-na-veselin.html
https://duma.bg/izlozhba-i-poetichna-sreshta-v-narodnata-biblioteka-n241581
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https://bgnes.bg/news/natcionalnata-biblioteka-pokaza-lichnia-arkhiv-na-nai-golemia-

poznavach-na-rakovski/ 

 

БТА 

Националната библиотека получи дар от Тибетското бюро на Далай Лама 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2461903 

 

БТА 

Договор за сътрудничество между Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ и БТА беше подписан в навечерието на празника на светите Седмочисленици 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2455636 

 

ДУМА, № 139, 22 юли 2021, с. 4 

В централното фоайе на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ бе 

открита изложба от поредицата „Български библиографи и библиотекари", посветена на 100-

годишнината на проф. Веселин Трайков, историк и библиограф. Снимка с текст. 

  

 

ДУМА, № 138, 21 юли 2021, с. 13  

Изложба и поетична среща в Народната библиотека. 

Изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Трайков, 

историк и библиограф ще се открие на 21 юли в централното фоайе на НБКМ. А на 22 юли 

клуб „Писмена“ ще представи поетите Валери Валериев, Иван Ланджев, Йорданка Белева и 

Марианна Георгиева. 

 

БНТ, 9 юли, специален епизод в You Tube канала на БНТ 

Предаване „Арт детектив“, водеща Симона Кръстева 

Директорът на Националната библиотека гостува в „ART Детектив“ 

https://bnt.bg/news/direktorat-na-nacionalnata-biblioteka-gostuva-v-art-detektiv-

296896news.html 

 

Август 

БТА 

Националната библиотека получи дар от Тибетското бюро на Далай Лама 

https://bgnes.bg/news/natcionalnata-biblioteka-pokaza-lichnia-arkhiv-na-nai-golemia-poznavach-na-rakovski/
https://bgnes.bg/news/natcionalnata-biblioteka-pokaza-lichnia-arkhiv-na-nai-golemia-poznavach-na-rakovski/
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2461903
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2455636
https://bnt.bg/news/direktorat-na-nacionalnata-biblioteka-gostuva-v-art-detektiv-296896news.html
https://bnt.bg/news/direktorat-na-nacionalnata-biblioteka-gostuva-v-art-detektiv-296896news.html
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http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2461903 

 

БТА 

Националната библиотека представя османски пътешественици и географи от XVII век 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2465328 

 

БТА 

Националната библиотека отбелязва 85 години от рождението на Никола Гюзелев 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2470166 

 

БТА 

Националната библиотека отбелязва 70-годишнината на своя музикален отдел 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2472169 

 

ЗЕМЯ, № 155, 16 август 2021, с. 16 

Националната библиотека представя османски пътешественици и географи от ХVII 

век. 

Разгръщаме „Книга на пътуването“ на Евлия Челеби и „Огледало на света“ на Кятиб 

Челеби. 

 

Септември 

БТА 

Националната библиотека припомня хронологията на едно от най-значимите събития в 

новата българска история 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2476947 

 

БТА 

В Деня на София Националната библиотека дарява 142 книги 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2482708 

 

БТА 

Фасадата на Националната библиотека ще се превърне в своеобразно платно за 3D 

мапинга 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2474979 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2461903
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2465328
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2470166
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2472169
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2476947
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2482708
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2474979
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БТА 

Отново на училище с първото българско детско списание „Пчелица" 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2481439 

 

БТА 

Националната библиотека притежава две от най-емблематичните произведения на 

поета Низами Ганджеви 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2486585 

 

ДУМА, № 173, 9 септември 2021, с. 13 

„Скритите букви“ – върху фасадата на Народната библиотека : 3D мапинг прожекция и 

литературно четене ще се състоят на 10 и 11 септември. Със снимка. 

  

  

Октомври 

БТА 

Националната библиотека отбелязва 70 години от създаването на своя музикален отдел 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2490431 

 

БТА 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ стана носител на наградата 

„Златна лира“ 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2495189 

 

БТА 

Националната библиотека показва книги отдалече и филма „Сърце на птица" 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2496353 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2496722 

 

БТА 

Меморандум за сътрудничество между националните библиотеки на България и 

Азербайджан беше подписан днес 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2497434 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2481439
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2486585
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2490431
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2495189
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2496353
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2496722
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2497434
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БТА 

Щампи с образа на св. Иван Рилски Чудотворец във фондовете на Националната 

библиотека 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2502240 

 

ФОКУС  

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие в Националната библиотека експозиция на 

книги от български автори от цял свят 

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2907893 

 

УНСС 

УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум 

за сътрудничество 

https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%8

2%d0%b0-

%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-

%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-

%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-

%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html 

 

БНР  

Експозиция от близо 100 книги от български автори от цял свят в Националната 

библиотека 

https://bnr.bg/post/101540708/ekspozicia-ot-blizo-100-knigi-ot-balgarski-avtori-ot-cal-svat-

v-nacionalnata-biblioteka 

 

БЪЛГАРСКА ИЛЮСТРАЦИЯ  

Изложба и представяне на авторско издание Порция небе / A Piece of Sky 

https://www.bulgarian-illustration.com/izlozhba-i-predstavjane-na-avtorsko-idanie-porcija-

nebe-a-piece-of-sky/ 

 

БНТ  

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2502240
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2907893
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://www.unwe.bg/library/bg/news/21463/%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82.html
https://bnr.bg/post/101540708/ekspozicia-ot-blizo-100-knigi-ot-balgarski-avtori-ot-cal-svat-v-nacionalnata-biblioteka
https://bnr.bg/post/101540708/ekspozicia-ot-blizo-100-knigi-ot-balgarski-avtori-ot-cal-svat-v-nacionalnata-biblioteka
https://www.bulgarian-illustration.com/izlozhba-i-predstavjane-na-avtorsko-idanie-porcija-nebe-a-piece-of-sky/
https://www.bulgarian-illustration.com/izlozhba-i-predstavjane-na-avtorsko-idanie-porcija-nebe-a-piece-of-sky/
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Директорът на Националната библиотека на Азербайджан Карим Тахиров гостува в 

България 

https://bnt.bg/news/direktorat-na-nacionalnata-biblioteka-na-azerbaijan-karim-tahirov-

gostuva-v-balgariya-v305710-299495news.html?page=66 

 

БАРИКАДА  

„Книги отдалеч“ отварят България към „много морета и океани” с наши общности в 

чужбина 

https://baricada.org/2021/10/14/bulgarski-pisateli-chuzhbina-iliana-yotova-mario-nestorof-

argentina/ 

 

БАН 

Представяне на монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен 

кръст (1921–2021) 

https://www.bas.bg/?tribe_events=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%

8F%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6 

 

Ноември 

БТВ новините, 1 ноември, емисия новини 19.00 ч. 

Интервю с доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека 

„Директорът на НБКМ: Имаме нужда от нова сграда, за да съхраним книгите си“ 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/direktorat-na-nbkm-imame-nuzhda-ot-nova-sgrada-za-da-sahranim-

knigite-si.html 

 

ТРУД  

Директорът на Националната библиотека: Сериозен проблем е недостигът на 

пространство за съхранение на книгите 

https://trud.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%

80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0

%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%

https://bnt.bg/news/direktorat-na-nacionalnata-biblioteka-na-azerbaijan-karim-tahirov-gostuva-v-balgariya-v305710-299495news.html?page=66
https://bnt.bg/news/direktorat-na-nacionalnata-biblioteka-na-azerbaijan-karim-tahirov-gostuva-v-balgariya-v305710-299495news.html?page=66
https://baricada.org/2021/10/14/bulgarski-pisateli-chuzhbina-iliana-yotova-mario-nestorof-argentina/
https://baricada.org/2021/10/14/bulgarski-pisateli-chuzhbina-iliana-yotova-mario-nestorof-argentina/
https://www.bas.bg/?tribe_events=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6
https://www.bas.bg/?tribe_events=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6
https://www.bas.bg/?tribe_events=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6
https://www.bas.bg/?tribe_events=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6
https://btvnovinite.bg/bulgaria/direktorat-na-nbkm-imame-nuzhda-ot-nova-sgrada-za-da-sahranim-knigite-si.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/direktorat-na-nbkm-imame-nuzhda-ot-nova-sgrada-za-da-sahranim-knigite-si.html
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85/
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B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%8

2-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%85/ 

 

АКТУАЛНО 

Директорът на НБКМ: Имаме нужда от нова сграда, за да съхраним книгите си 

https://www.actualno.com/society/direktoryt-na-nbkm-imame-nujda-ot-nova-sgrada-za-da-

syhranim-knigite-si-news_1663632.html 

 

ПОЛИТИКА 

Изложба за Достоевски в НБКМ 

https://politika.bg/bg/a/view/nacionalnata-biblioteka-otbeljazva-s-izlojba-200-godini-ot-

rojdenieto-na-fiodor-dostoevski-96912 

 

БТА, 26 ноември 2021 / 10:29 

Националната библиотека отбелязва с изложба 200 години от рождението на Фьодор 

Достоевски 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2524931 

 

БНР 

Изложба, посветена на „Славейковата библия“ в Националната библиотека 

https://bnr.bg/post/101550330/izlojba-posvetena-na-slaveikovata-biblia-v-nacionalnata-

biblioteka 

 

СТОЛИЦА 

Националната библиотека в София представя „Дневник на писателя“ 

https://stolica.bg/kultura/natsionalnata-biblioteka-v-sofiya-predstavya-dnevnik-na-pisatelya 

 

ДЕТСКИ КНИГИ 

Фотодокументална изложба за Славейковата библия гостува в Националната 

библиотека от 2 ноември  

https://www.detskiknigi.com/fotodokumentalna-izlozhba-za-slavejkovata-biblija-gostuva-v-

nacionalnata-biblioteka-ot-2-noemvri/ 

https://www.actualno.com/society/direktoryt-na-nbkm-imame-nujda-ot-nova-sgrada-za-da-syhranim-knigite-si-news_1663632.html
https://www.actualno.com/society/direktoryt-na-nbkm-imame-nujda-ot-nova-sgrada-za-da-syhranim-knigite-si-news_1663632.html
https://politika.bg/bg/a/view/nacionalnata-biblioteka-otbeljazva-s-izlojba-200-godini-ot-rojdenieto-na-fiodor-dostoevski-96912
https://politika.bg/bg/a/view/nacionalnata-biblioteka-otbeljazva-s-izlojba-200-godini-ot-rojdenieto-na-fiodor-dostoevski-96912
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2524931
https://bnr.bg/post/101550330/izlojba-posvetena-na-slaveikovata-biblia-v-nacionalnata-biblioteka
https://bnr.bg/post/101550330/izlojba-posvetena-na-slaveikovata-biblia-v-nacionalnata-biblioteka
https://stolica.bg/kultura/natsionalnata-biblioteka-v-sofiya-predstavya-dnevnik-na-pisatelya
https://www.detskiknigi.com/fotodokumentalna-izlozhba-za-slavejkovata-biblija-gostuva-v-nacionalnata-biblioteka-ot-2-noemvri/
https://www.detskiknigi.com/fotodokumentalna-izlozhba-za-slavejkovata-biblija-gostuva-v-nacionalnata-biblioteka-ot-2-noemvri/
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В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя представяне на 

двутомника „Дневник на писателя 1873-1880“ на Ф. Достоевски. // Земя, № 225, 24 ноем. 

2021, с. 16. 

Снимка с текст за представянето и изложбата, посветена на Ф. М. Достоевски. 

 

ТЕЛЕГРАФ 

150 г. Славейкова библия. // Телеграф, № 5881, 3 ноем. 2021, с. 8. 

Директорката на Националната библиотека доц. Красимира Александрова получи 

фототипно издание на Славейковата библия на изложбата за 150-години от издаването й в 

Цариград през 1871 г.  

 

ДУМА 

Националният литературен музей откри в Националната библиотека „Св.св. Кирил и 

Методий“ фотодокументалната изложба „Да видят всички по света, че българский народ 

живее!...". // Дума, № 211, 3 ноем. 2021, с. 1. 

Снимка с текст. 

 

БТА 

Моите будители, съвместна кампания на НБКМ и Съюза на артистите в България 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2506350  

 

БТА  

Националната библиотека отбелязва 140 г. от рождението на Стилиян Чилингиров 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2510025 

 

БТА 

Препис на ферман за Рилския манастир от 1861 г. 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2519869 

 

БТА 

Националната библиотека отбелязва с изложба 200 г. от рождението на Фьодор 

Достоевски 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2524931 

 

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2506350
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2510025
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2519869
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2524931
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Декември 

  

КУЛТУРА.БГ, БНТ  

Доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ по повод 143-та годишнина на Библиотеката 

https://youtu.be/cd4Ru1ml4pQ 

 

БТА 

Интервю по повод 143 години НБКМ, 10 декември 2021 г. 

Доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“  

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2534511 

 

БНР, „Артефир“, 16 декември 2021 г. 

Проф. Шурбанов в словото  

https://bnr.bg/post/101573597 

  

https://youtu.be/cd4Ru1ml4pQ
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2534511
https://bnr.bg/post/101573597
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Приложение №4 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЯ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕЗ 2021 Г. 

 

Посещение на президента на Португалия в Националната библиотека в рамките на 

държавната визита  у нас, юни 2021 г. 

 

   

Представяне на експозицията „Португалия в ръкописите и старите книги на 

Националната библиотека“. Посещение на президента на Португалия в Националната 

библиотека, юни 2021 г.  
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Кътове на национални библиотеки на Азербайджан, Нигерия, Словения открити в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, юни – декември 2021 г. 

 

 

Откриване на кът на Словения в Националната библиотека, в присъствието на г-жа 

Барбара Беричич, първи съветник в посолството на Словения у нас, юни 2021 г. 
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Честване на 100 годишнината на Българския младежки Червен кръст в Националната 

библиотека, октомври 2021 г. 

 

 

Подписване на Споразумение за сътрудничество между Националната библиотека и 

Университета за национално и световно стопанство, октомври 2021 г. 
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Честване на Деня на народните будители и откриване на изложба „Свети Йоан Рилски и 

неговата обител“ , 1 ноември 2021 г. 

 

 

 

 

Научна конференция, посветена  на проф. Тодор Боров „120 години: живот отдаден на 

знанието“ по повод 143-та годишнина от създаването на Националната библиотека, 

декември 2021 г. 
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Среща с поети на XXI век в клуб „Писмена“, юли 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер на Иван Станков в клуб „Писмена“, септември 2021 г. 
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70 години от създаването на Музикалния отдел на Националната библиотека. Концерт на 

музиканти-библиотекари от пловдивската рок група „Сигнатура“, октомври 2021 

 

 


