
Столична

библиотека  

през 2021 г. 



КОМПЛЕКТУВАНИ 

БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Постъпления
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Покупки 4 367 4 788 5333 4875 5205 4122 5778 6426

Депозит 5 030 3 631 3975 3956 5076 5551 4149 3648

Дарения 4 925 6 190 8453 6827 7865 7185 8003 5441

Абонамент 159 54 1005 1455 191 193 152 380

Общо 14 481 14 663 18 766 17113 18 337 17 051 18 082 16 995 



Читатели на Столична библиотека

• 2021 г. – 70 718

• 2020 г. – 63 534

• 2019 г. - 58 807

• 2018 г. - 52 000

• 2017 г. - 47 000

• 2016 г. - 40 818

• 2015 г. - 35 352

• 2014 г. - 30 435

ОБЩО ЧИТАТЕЛИ

2021 г. – 14 950

2020 г. – 12 366

2019 г. – 11 483

РЕГИСТРИРАНИ 

НОВИ ЧИТАТЕЛИ 

По възраст

 до 28 години – 39 475

 над 28 години – 31 243



Общо заети документи
2021 г. – 447 412



Общо посещения

2021 г. – 273 800

 152 420 – в библиотеката

 95 190 – виртуални

 26 190 – от културни събития



Онлайн ресурси

НОВ САЙТ на библиотеката

от септември 2021 г.

посещения на сайта и 

онлайн каталога – 95 190 посетители

Фейсбук

2 986 546 влизания в страницата

над 5, 3 пъти повече от миналата година

/2020 г. – 570 495 влизания/

Инстаграм

294 720 влизания

над 5, 3 пъти повече от миналата година

/2020 г. – 55 480 влизания/



Дигитална платформа „Сердика”

Дигиталната платформа на Столична библиотека съдържа:

 336 редки и ценни книги;

 68 ноти;

 146 периодични издания;

 55 871 аналитични описания с дигитален обект, от които:

51 810  от детска периодика

/18 289 - 2021 г./

1976 от списание Сердика

2085 от списание София 

Основен приоритет – дигитално представяне на 

детския периодичен печат 

издаван преди 1944 г. –

до края на 2022 г.



Дигитализация

69 100 –

дигитални 

копия



Информационна структура

Нов сайт на Столична библиотека;

Нова  услуга – онлайн регистрация на читатели;

Инсталиране на оборудване и пускане в действие на 

ТийнЛаб;

Разделяне на сървърно пространство с Регионален 

исторически музей  - София - стойност над 50 000 лв.;

Нов софтуер за отдалечен достъп - Zoom;

Програма на автоматизирани информационни 

системи – е-документооборот 2020.



Спечелени проекти

проект „ТийнЛАБ“– иновативно пространство за

дигитално обучение и образователни проекти – грант на

посолството на САЩ, в размер на 36 хиляди лв. – открита

на 24.02.2021 г.

проект „Думи без карантина. Поезия“ - финансиран по 

СП „Култура“ 2021, в размер на 5500 лв.

Национална програма на МОН „Осигуряване на съвре

менна образователна среда“ – модул „Библиотеките като

образователна среда“ – 27 софийски училища избират

Столична библиотека



Спечелени проекти

 проект „Столична библиотека - център за интерактивни и образовате

лни активности за обществените библиотеки в област София”, финан

сиран от Министерство на Културата в размер на 4931, 50 лв.

Проведени 35 практикума и 6 семинара в София област.

МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и

информираност“ - 15 000 лв.

„Млада метафора: шампионат по

поезия на софийските училища" е

най-новият проект на Столична библи

отека, финансиран по СП „Култура"

на стойност 9350 лева, който ще започ

не да се реализира от март 2022 г.



ДИГИТАЛНА 

ТИЙН ЛАБОРАТОРИЯ

Откриване 24 февруари 2021 г.



Онлайн представяне

„Думи без карантина. Поезия“ – нова дигитална платформа  

- http://digdocx.libsofia.bg/

- стихове и послания на известни български поети

- снимки и видеоклипове от събития

- любимите места на поетите в София – видеоклипове

http://digdocx.libsofia.bg/


Традиционни инициативи

Библиотеката в парковете на София

посетени  9 парка

 записани нови читатели – 1 060

 раздадени книги – 1690

 посещения – 9  000 



Традиционни инициативи

Представяне на автори и книги

Изложби, конкурси, юбилеи



Общуване с читателите - деца

Лятна занималня

Арт ателие

Час на приказката

Обучения на деца в програмирането с роботчета Финч и роботизирани 

пчели

Работа с 3D писалки и 3D моделиране

Тебеширени партита



Личната библиотека на Симеон Радев

Нова емблематична колекция, безвъзмездно предоставена от Дър

жавна агенция „Архиви“ - личната библиотека на големия българ

ски писател, историограф, публицист, дипломат и интелектуалец 

- Симеон Радев. 

2252 тома книги и периодика, от
които 75 издания от XIX век, а о
станалите са от началото до сред
ата на XX век. Сред най -старите
издания в колекцията са събра
ни съчинения на Молиер 1849/
1850 г., Лермонтов 1898 г., поет
ични книги на Ламартин 1858/
1860г., „Цариградски сонети“ н
а Константин Величков 1899 г.,
речник на българския език на
Найден Геров 1895г. и др.



Личната библиотека на Симеон Радев

Нова емблематична колекция, безвъзмездно предоставена

от Държавна агенция „Архиви“ - личната библиотека на големия

български писател, историограф, публицист, дипломат иинтелек

туалец - Симеон Радев.



Приоритети 2022 г.

Нов филиал в район Овча купел;

Инвестиционен проект за ремонт на 

сградата на пл. Славейков;

 Внедряване на технологична система RFID 

- комбиниране на функции заемане и връща

не на книги, система за чекиране, контрол и 

др.



Приоритети 2022 г.

 Самообслужване на читатели - дроп

бокс кутии за връщане на книги. 

Библиотеката на разположение 7/24;

 Нов вид читателска карта –

пластика с вграден RFID.


