
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 
ПРЕЗ 2020 Г.

Sit Dolor Amet



2020 Г. – НЕОБИЧАЙНА ГОДИНА, ИЗПЪЛНЕНА С 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАБОТА В РАЗЛИЧНИ 

ФОРМАТИ – ОФ И ОНЛАЙН



РАБОТА В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Обособяване на  помещения – изолатори за 
върнатите книги;

Поставяне на библиотечните документи в 72-
часова карантина;

Организиране на посетителите на потоци;  вход-
изход;

Обслужване на читателите с предварително 
резервирани заглавия;

Закупени озонатори, бактерицидни лампи и ръчни 
UV уреди за почистване на книги;

 Работа с лични предпазни средства, хигиена, 
дистанция и  редовна дезинфекция на работните 
места и пространствата за читателите.



КОМПЛЕКТУВАНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Постъпления 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г.

Покупки 4 788 5 333 4 681 5 205 4 122

Депозит 3 631 3 975 3 956 5 076 5 551

Дарения 6 190 8 453 6 827 7 865 7 185

Абонамент 54  1 005 1 455 191 193

Общо: 14 663 18 766 17 113 18 337 17 051



ЧИТАТЕЛИ НА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
ПРЕЗ 2020 Г.

ОБЩО ЧИТАТЕЛИ

2020 г. – 63 534

2019 г. - 58 807

2018 г. - 52 000

2017 г. - 47 000

РЕГИСТРИРАНИ НОВИ ЧИТАТЕЛИ

2020 г. – 12 366

2019 г. – 15 710

2018 г. – 15 207

По възраст

 до   28 г. – 34 351

 над 28 г. – 29 183



Общо заети документи – 348 596

Общо посещения – 323 193

 в библиотеката – 157 257

 виртуални – 93 810

 от културни събития – 30 176

Столична библиотека през 2020 г. 



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
ЯНУАРИ-МАЙ 2021 Г.

Нови читатели

2021 г. – 5 581

2020 г. – 3 655

2019 г. – 5 458

ПОСЕЩЕНИЯ

2021 г. – 55 654

2020 г. – 51 500

2019 г. – 74 954

ЗАЕТИ КНИГИ

2021 г. – 157 124

2020 г. – 101 006

2019 г. – 149 140



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2020 Г. ОНЛАЙН ПОСЕЩЕНИЯ

Сайт на библиотеката,  онлайн каталог – 93 810 
посетители

 Инстаграм - 55 480 влизания от април 2020 г.

 Фейсбук - 570 495 влизания в страницата, над 3,5 
пъти повече в сравнение с 2019 г.

 Фейсбук на Детски център – около 25 000 влизания
на месец



Столична библиотека през 2020 г. – с мисъл за читателите





СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 2020 Г. ФИНАНСИ

 Бюджет 
 2020 г. – 2 398 935 лв.

 2019 г. – 2 212 905 лв.

 2018 г. – 2 046 460 лв.

Заплати – 1 787 816

Книги  - 55 548 лв.

За противоепидемични мерки – 16 029 лв.

Реновиране и обзавеждане  на пространства - 83 137 лв.

Информационна инфраструктура – 16 974 лв.



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 2020 Г. - ИНИЦИАТИВИ

 Издания на литературния клуб на библиотеката – на 
открито; 

 Лекции от цикъла „Светът на физиката на живо“;

 Паметна вечер, посветена на 100 г. от рождението на 
Леда Милева – изложба, тематични ателиета; откриване 
на зала на нейно име;

 Издателски вечери; 

 Лятна занималня – м. юли, август;

 Тебеширени партита, ателиета по декупаж и Ханбок, 
занимания за дигитална грамотност на деца с роботчета 
Финч, пчелички, 3D писалки и 3D  моделиране на площада 
пред библиотеката;

 Седмица на програмирането – уъркшоп за училищни
библиотекари.



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 2020 Г. ИНИЦИАТИВИ

Слънчев рецитал пред библиотеката – съвместно с П.Е.Н. 
център;

Етно-рок поезия „Гологан“ – на площада;

Концерти от цикъла „Вълшебният свят на музиката“;

Прожекции на филми в рамките на Клуб „Корейско кино“ 
в Корейския кът;

Седмица на Пипи в Столична библиотека, съвместно с 
посолството на Швеция – изложба, състезание за редене на 
пъзели, караоке, конкурс;

XVI Национален конкурс за есе „Култура под карантина“.



6 ГОДИНИ ЗЕЛЕНИ БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ 2020 Г. 

Библиотеката в планината – х. Алеко

Библиотеката в парковете на София

 Посетени 9 парка

 Записани 964 нови читатели 

 Раздадени 1890 книги 

 Повече от 14 000 посетители  



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 2020 Г. - ИЗЛОЖБИ

 Човека преди всичко – 125 г. от рождението на Гео Милев;

 Детският свят на Леда Милева – 100 г. от рождението на Леда Милева;

 140 г. дипломатически отношения между България и Русия;

 Виртуална изложба „Поздрав от София”;

 145 г. от рождението на Кирил Христов;

 Из бележника на поета Иван Вазов - 170 г. от рождението на Иван Вазов;

 Съзерцанието на Щастливеца – посветена на Алеко Константинов и Витоша;

 Парковете на София;

 София на Вазов;

 Европейски дни на културното наследство;

 Първи будители на българския род;  

 „Великите българи”  - проф. Петър Чуховски;

 Виртуална изложба – 140 години Йордан Йовков;

 Коледна София – виртуална изложба.



Дигитални ресурси

Дигитална платформа Сердика:

 Аналитични описания с дигитален

обект – 41 466

 Детска периодика – 37 671

 списание Сердика – 1 973

 списание София – 1 822

 Редки и ценни - 307

 Ноти -68 

 Периодични издания – 109



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2020 Г. - ОНЛАЙН

 Заявки за запазване на книги – 28 430 

 Пълен и безплатен свободен достъп до:

 Електронните бази данни на библиотеката;

 Дигиталните платформи – Сердика, Българската 
класика-знание за всички;

 Статии от периодични издания и части от сборници;

 Виртуалната библиотека eLibraryUSA;

 Чуждестранни платформи и сайтове за електронни 

и аудио книги.



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2020 Г. – ОНЛАЙН ДЕЙНОСТИ

 Поезия без карантина – стихове и послания на известни български поети;

 #НасамеСМоятаБиблиотека – конкурс за споделяне на снимки на любителите на 
четенето с любима книга в ръка ;

 #Книгоубежище2020 – читателски флашмоб;

 #КултураОтАдоЯ;

 #НаУчилищесъсСтоличнаБиблиотека;

 #СофийскиАкценти;

 #Читателски клуб „АРТиШОК“ с Милена Гартли;

 #Библиотекар за един ден;

 #Часътна приказката – всяка събота от 11 – 12 ч.





Столична библиотека през 2020 г. – онлайн инициативи
 Арт-ателие и комикс студио с Христо Кърджилов”, всяка 

събота от 11:00-14:00.;

 #ВалериПетровиАЗ - Пет приказки на Валери Петров 

търсят своите млади илюстратори – събрани над 140 

илюстрации;

 170 годишнина от рождението на Иван Вазов – изложби, 

клипове на деца, рецитиращи стихове на Вазов;

Онлайн инициатива #Библиотекарятпрепоръчва –

презентации на книги;

 140 г. от рождението на Йордан Йовков - хаштаг “Кой е 

Серафим?”;

 #МоетоКнигоЖеланиезаКоледа;

 #ДоИгнажденсКнига - нова инициатива на Детския 

център.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 2020 Г. 

Създаване и обособяване на нови читателски пространства 
за нехудожествената литература;

Рекламна зона – обособена на стълбите на пл. Славейков 4А;

Нов сторидж сървър за дигитално съдържание;

Нов домейн;

Нова антивирусна програма;

Преструктуриране на сървърното пространство;

Преминаване на модул Периодика под Access;

Подготовка за нов сайт на библиотеката;

Охранителни камери.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 2020 Г.

 Разширяване на традиционните кампании, 

клубове и активности
 Създаване на нов читателски клуб „Красива наука в библиотеката” –

клуб на читателите на нонфикшън литература от Столична библиотека; 

 Нова рубрика „Библиотекарятпрепоръчва” – презентации на книги от 
колекциите на библиотеката;

 Изработен тематичен сайт „ИнфоСБ“ от колекция „Детски периодичен 
печат” на дигитална платформа Сердика;

 Първият Блумсдей и Джеймс Джойс в библиотеката; 

 Национална кръгла маса „Астрид Линдгрен: свободата на духа” – през 
платформа ZOOM;

 Дарение от книги и компютърна конфигурация на ЗО Кремиковци в гр. 
Бухово.



ПРИОРИТЕТИ ЗА 2021 Г. 
Нов сайт на библиотеката със съвременен дизайн –

платформа с падащи и прелистващи менюта;

 Гардероб на самообслужване;

Внедряване на технологична система RFID - комбиниране 
на функции заемане и връщане на книги, система за 
чекиране, контрол и др.;

Самообслужване на читатели - дропбокс кутии за 
връщане на книги. Библиотеката на разположение 7/24;

Нов вид читателска карта – пластика с вграден RFID;

 Откриване на нови филиали в многонаселени и 
отдалечени райони в София;

Модерно оборудване за представяне на дейностите на 
библиотеката – витрини, табла и др.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 2020 Г. ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Столична програма „Култура“ 

 проект „Голямата София“ – издаден сборник; 

 проект „Думи без карантина. Поезия“.

Министерство на културата  

 проект „Обществените библиотеки в София и София област“;

 проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност”.

МОН

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ –

27 софийски училища.

 Американско посолство

 проект „ТийнЛАБ“ на Столична библиотека –

иновативно пространство за дигитално обучение и

образователни проекти“ 



БИБЛИОТЕКАТА 2021 Г. ПРИОРИТЕТИ

Ремонтни дейности

 Преустройство на „Дон Домат“; 

 Разширяване на филиал „Студентски“;

 Помещение за почивка на служителите;

 Преструктуриране на библиотечния фонд /чуждоезикови 

читални, изкуство, вестници/ и обособяване на ново 

пространство за читателите;

 Преместване на част от библиотечния фонд от 

хранилището на 5 ет. в съответствие с изискването на 

инвестиционния проект за ремонт на сградата.

Технологична инфраструктура:

 Нов сайт на библиотеката;

 Подготовка за  смяна на библиотечния софтуер.



БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ 2021 Г. ПРИОРИТЕТИ

Услуги

 Самообслужване на читатели - дропбокс кутии за връщане на книги. 
Библиотеката на разположение 7/24;

 Внедряване на технологична система RFID;

 Нов вид читателска карта – пластика с вграден RFID;

 Онлайн регистрация на читатели;

 Разкриване на колекциите чрез изграждане на собствени тематични 
платформи;

 От точка до точка – доставка на книги до дома.

Разширяване на традиционните кампании,

клубове и активности – оф и онлайн формат

Кандидатстване по международни и национални 
програми и проекти



БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ 2021 Г. ПРИОРИТЕТИ

Нови инициативи

 ТийнЛаборатория – коуъркинг зона за ученици в 
областта на дигиталните технологии и 
интерактивните изкуства;

 Издаване на сборник „Думи без карантина. Поезия“ –
спечелен проект по СПК; 

 Думи без карантина – Дигитална стрийминг
платформа;

 Писателят и библиотеката – doktalk с известни творци
за книгите и авторите, които са ги формирали.


