
Столична библиотека 

2013-2018 г.

Постижения. Перспективи.

Предизвикателства



• фонд над 1 милион и 200 хил. книги, от които 250

хил. на чужди езици;

• над 51 хил. читатели, от които половината – млади 

хора до 28-годишна възраст;

• 500 хил. посетители годишно;

• над 450 хил. заети книги;

• 3 филиала – „Люлин”, „Студентски град”, „Сердика”

и единствена в страната мобилна библиотека -

Библиобус;

• Руски и Американски център, Корейски кът;

• най-големия специализиран сектор за Детска 

литература в София;

• най-богатия документален и информационен архив 

за историята и развитието на София.

90 години Столична библиотеката  

1928 г . – 2018 г. 



Носител на националната награда 

„Хр. Г. Данов” за принос в 

българската книжовна култура
и

Наградата на Столична община за 

ярки постижения в областта на 

културата

Sofia 

City Library

Столична 

библиотека



90 години Столична библиотеката  

Юбилейно издание „Моята София. Спомени от 

съвременници“



90 години Столична библиотеката  

Документален филм и клип “Библиотеката на София“



90 години Столична 

библиотеката  
Фото-документална изложба „Библиотеката на София 90 

години в/и Града“ в Градската градина



90 години Столична библиотеката  

Юбилейна научна конференция „Библиотеката в/и града“ 



Читатели на Столична библиотека

2018 г. - 52 000

2017 г. - 47 000

2016 г. - 40 818

2015 г. - 35 352

2014 г. – 30 435

 2018 г. - 15 219

 2017 г. - 13 742

 2016 г. - 12 117

 2015 г. - 11 661

 2014 г. - 8994

РЕГИСТРИРАНИ 

НОВИ ЧИТАТЕЛИ

ОБЩО ЧИТАТЕЛИ



Общо ползвани документи – 460 735 т.

За дома – 340 485 т. 

2017 г. – 431 104 т.

2016 г. - 406 032 т.

2015 г. - 405 181 т.2017 г. – 328 570 т.

2016 г. – 298 689 т.

2015 г. – 296 542 т. 

На място – 120 250 т.

2017 г. – 102 482 т.

2016 г. – 116 343 т.

2015 г. – 108 639 т.



КОМПЛЕКТУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ 

ДОКУМЕНТИ

Постъпления 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.

Покупки 4875 5205 4122 5778 6426 1957

Депозит 3956 5076 5551 4149 3648 4476

Дарения 6827 7865 7185 8003 5441 8105

Абонамент 1455 191 193 152 380 163

Общо 17113 18 337 17 051 18 082 16 995 14701



Онлайн каталог

8 397 читатели

7 760 – ИЦ

260 – Филиал Студентски

292 – ДЦ

Посещения в страницата на библиотеката

2018 г. - 239 824 посещения 

2017 г. – 223 364 посещения

85 – Филиал Сердика



Сканиране

2017 г. - 45 00

2016 г. - 32 000

5 000 копия за читатели

88 000 – дигитални копия

2017 г. - 781

2016 г. – 437

2018 г. - прикачени 2 931

обекта – 215 книги и 2 716

статии

2017 г. прикачени 700 

обекта - 48 книги, 643 

статии



Дигитална библиотека

http://bglitarchives.org/ www.digital.sofia-heritage.bg
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Дигитална платформа „Сердика”

• Концентрация на цялото
дигитално съдържание, което
библиотеката генерира.

• Осигуряване на онлайн
възможности за търсене и
навигиране в различни видове
обекти и техните описания,
разглеждане на дигиталните
копия.

• 147 948 копия



Лабораторията е създадена по европейски проект, 

финансиран от програма „Интеррег Дунав” с партньори 

Столична община, Асоциация за развитие на София и 

Столична библиотека. Проектът цели да създаде мрежа от 

иновационни лаборатории, обучителни програми, 

провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и 

подкрепа за предприемачество. Столична библиотека се 

включва в проекта с развитието на дигиталната 

библиотека и цифровите ресурси. 

Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на 

Стратегията за младите хора в Столична община, 

Стратегия за интелигентна специализация на София и 

Стратегия за развитие на културата в София.

Лабораторията с дигитална библиотека е открита в края 

на септември 2018 г. и се намира на територията на 

филиал „Сердика” на Столична библиотека.

Лаборатория за иновации с дигитална

библиотека



Инвестиции

Информационна инфраструктура – 23 460 лв.

 Реновиране и обзавеждане на сектори  „Изкуство“, 
„Книжовно наследство“, „Естествени и точни 
науки“ - 33 600 лв.



Мобилната библиотека достига до:

• Отдалечените квартали в София, 

в които достъпът на хората до 

книжни ресурси е ограничен;

• Училища;

• Проблемните изолирани 

социални групи;

• Домове за стари хора и сираци;

• Ромски общности.

Мобилно 

обслужване
„Библиобус”

За 1 година работа:

• 2 500 регистрирани читатели;

• 5 000 раздадени книги;

• 50 посетени отдалечени 

квартали и села.



Зелени пътеки към Столична библиотека

„Зелени библиотеки в парковете на 

София”

Инициативата се провежда през летните месеци 

от 2015 г. и е модерна креативна форма за 

общуване със софиянци през летните почивни 

дни.

В кампанията участват известни български 

поети, писатели, музиканти, артисти.

За 2018 г. „Зелените библиотеки” са посетени 

от 5 000 човека, като 1 000 от тях се включиха 

в читателската общност на библиотеката.

В инициативата „Споделени книги” – „Вземи, 

прочети, върни” бяха дарени от софиянци за 

софиянци над 1 000 книги.

Атрактивни арт пространства



Клубовете са територия за общуване и 

дискусии на съвременни български автори с 

публиката. Музиканти, артисти и художници 

привличат младежката публика.

•„Поет на месеца” 

•„Разказвач на месеца”

•„Преводач на месеца“

•„Литературни двубои” 

•„Дебюти”  

•„Издателски вечери” 

Литературни клубове 

Модерни формати на общуване с 

читателите



През 2018 г. участваха:

Поет на месеца

Елин Рахнев

Екатерина Йосифова 

Калин Донков

Иван Теофилов

Едвин Сугарев

Цочо Бояджиев

Рада Александрова

Разказвач на месеца

Ангел Игов

Михаил Вешим

Здравка Евтимова

Алек Попов

Захари Карабашлиев

Деян Енев

Владимир Зарев

Преводач на месеца

Иглика Василева

Любомир Илиев 

Издателски вечери 

„Панорама“ – Валентин Дишев

„Рива“ – Йонко Йончев

Дебюти

Иван С. Вълев

Ана-Мария 

Герасимова

Елена Ташева



„Лятна занималня” и „Арт ателие” в Детския център

През лятната ваканция 

библиотеката предлага:

• За децата атрактивни тематични 

занимания; 

• На родителите – свободно време в 

библиотеката за консултации с 

педагози, срещи с автори и др.

В „Арт ателието“, открито през 

2018 г., художници развиват 

таланта и творческите умения 

на децата да се изразяват и 

общуват чрез изкуство и ги 

запознават с живота и 

творчеството на велики 

художници.

Модерни формати на общуване с 

читателите



„На училище в Столична библиотека“

Кампанията се провежда всяка година съвместно със 

Столична община и Регионално управление на 

образованието – София-град.

Основна цел е подкрепа на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността.

В рамките на кампанията библиотеката 

предлага:

• Работилници за дигитални умения;

• Уроци по родолюбие в сектора с 

документалния архив за история на 

София;

• Уроци по литература сред редките и 

ценни колекции на библиотеката и книги 

с автографи;

• Уроци по история сред личните архиви 

на видни историци, общественици и в 

библиотеката на Константин Стоилов.

През 2018 г. участваха над 

2000 ученици от 18 

училища.

Кампании за насърчаване на четенето и грамотността.



За трета поредна година Столична 

библиотека в партньорство с 

Представителството на Европейската 

комисия в България представят изложби 

на любими книги на световни автори, 

преведени на всички европейски езици. 

Ученици от столични училища четат 

текстове на различни езици.

Изложби от книги с преводите на  

„Малкият принц” и „Пипи Дългото 

чорапче” бяха представени през 2016 и 

2017 г. 

На 4 октомври 2018 г. се откри  

изложбата „Пинокио и езиците на 

Европа”.

„Пътуващи изложби“ – кампания посветена 

на международния ден на езиците

Кампании за насърчаване на четенето и грамотността.



„Деца даряват на деца”

Благотворителна инициатива на 

Столична библиотека, Народно 

читалище „Бели брези 2007” и ЦДГ 

„Брезичка”. 

Два пъти годишно – в седмицата 

преди големите християнски 

празници Рождество Христово и 

Великден, в Столична библиотека се 

организират благотворителни базари 

с предмети, изработени от деца. 

Със събраните средства се 

закупуват дидактични игри и 

пособия, предназначени за деца със 

специални образователни 

потребности.

Кампании за насърчаване на четенето и грамотността.



„Годишните награди на Столична библиотека” стартират 

през 2015 г. 

За първи път в България топ листата с най-четените 

автори на годината се избира от читателските публики, 

въз основа на заетите от тях книги.

Победители в категорията Писател на годината са били 

най-известните български автори като Георги Господинов, 

Стефан Цанев, Теодора Димова, Милен Русков. 

Други категории на наградите са - Читател на годината 

(читател с най-много заети книги), Най-четен детски 

автор и Медии, популяризиращи дейността на 

библиотеката. Избраният за Читател на годината става 

член на Обществения съвет на Столична библиотека.

Годишни награди на Столична библиотека



Приоритети на библиотеката 2019 г.

Дигитализация на книжовното наследство. Развитие на дигитални 

платформи, виртуални колекции и културно-образователни продукти:

 Платформа „Сердика“:

- включване на нови видове обекти 

- участие на потребителите в дигиталните платформи

- създаване на нови дигитални колекции „София – европейска 

столица“, „Най-старите училища в София“

 Откриване на работилница за обучение по дигитални умения

Участие в проекти и програми:

 „Подкрепа  за изграждане и укрепване на капацитета на клъстер 

„Асоциация на създателите на авторско съдържание“ (АСАС) по ОП 

„Иновации и конкурентна способност” (2014-2020) BG16RFOP002-2 Развитие 

на клъстерите в България



Приоритети на библиотеката 2019 г.

Мобилно обслужване на социални институции, 

общности застрашени от културно изключване

 Разширяване дейността на мобилната библиотека –

Библиобус в социални домове, ромски общности и др. 

под.



Приоритети на библиотеката 2019 г.

Модерни иновативни услуги за потребителите:

 Внедряване на софтуерни продукти за нови услуги

 Електронни читателски карти

 Дистанционна регистрация на читатели

 Осигуряване на технологична възможност за 

самообслужване на читатели – RFID (за художествена 

литература)

 Мобилно приложение „Виртуална разходка“



Приоритети на библиотеката 2019 г.

 Инициативи за насърчаване на четенето и грамотността:

- „Моето училище в моя град“

- „Светът на физиката“ – лектории

и продължаване на традиционните кампании:

- „На училище в Столична библиотека“

- „Зелени пътеки към Библиотеката“

- Клуб „Учители"

 Създаване на атрактивни арт пространства за привличане нови 

читателски публики в културната инфраструктура на София – откриване 

на интерактивна стая в Детския център

 Проектиране и ремонт на Централната сграда на Столична библиотека

 Разширяване на филиал „Студентски“

 Откриване на нови филиали в многонаселени и по-отдалечени райони 

на София


