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През 2016 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да се
утвърждава като информационен център, който изпълнява успешно основните функции, свързани с
предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните,
информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.
Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени в реализацията на дейности
в следните приоритетни области:
Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в
традиционен вид и на електронни носители).
Предоставяне на иновативни услуги, базирани на новите информационни и
комуникационни технологии, които да отговарят на нуждите на потребителите и да покриват
критериите за модерно и ефективно обслужване.
Изграждане капацитет за превръщането на библиотеката в обучителен център за
различни целеви групи от общността-библиотекари; хора със специални потребности; хора от
третата възраст.
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в областта на
библиотечно-информационните науки.

I.

ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ
КОЛЕКЦИИ

1. Комплектуване, обработка и каталогизация
1.1. Статистически данни
В края на 2016 г. фондът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” е 247799
библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация.
За отчетния период са комплектувани 2549 библиотечни документи, на стойност 30740,03
лв., отчислени са 1164 библиотечни документи.

Разпределение на набавените библ. документи по:

ВИД НА ИЗДАНИЯТА
Книги
Периодични издания
Графични издания

2304
221
7

1

Ноти
CD, DVD
Други (карти)

17
-

СЪДЪРЖАНИЕ
Отдел по УДК
0 Общ отдел
1 Философия
2 Религия. Атеизъм
3 Обществено-полит. науки
5 Математика. Естествени науки
61 Медицина
62 Техника.64-69 Промишленост
63 Селско стопанство
7 Изкуство
793-799 Спорт
80 Езикознание
82-89 Литературознание
9 История. Биографии
91 География. Пътешествия
БСЧ Художествена литература
Д 0-9 Детска отраслева литература
Д Детска художествена лит.

Брой
61
112
29
331
15
63
87
25
116
28
20
24
110
14
1107
50
357

Набавените библиотечни документи през 2016 г. са повече в сравнение с предходната
година. Съществен принос към нарастването на фонда имат и даренията, както от фирми и
издателства („Торготерм” АД Кюстендил, Издателство „З. Стоянов” София), така и от граждани.
Водещи принципи при комплектуването бяха оперативност, актуалност и строг подбор при
избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и
отдел „Комплектуване”. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските
търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се
компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в
Читалня.
През отчетната година библиотекарите в отдела полагаха усилия за запазването на доброто
ниво на библиотечно-библиографските процеси. Поддържат се необходимите картотеки - на
докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите
библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка.
Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за
библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ.
Документацията в отдела се води редовно и прецизно.
Продължи процесът по цялостно разкриване на фонда на Регионална библиотека „Емануил
Попдимитров” в електронния каталог. Успоредно с обработването на новите постъпления се
извършва и ретроспективно изграждане. Автоматизацията на извършваните библиотечнобиблиографски дейности в отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация. Книгохранение” е
гаранция за усъвършенстване на оказваните библиотечни услуги и доказателство за високо
качество на библиотечно-информационното обслужване.
Броят на периодични издания, получавани в различните отдели на Библиотеката през 2016
г., е 124, като 12 от тях са детски.
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2. Организация и опазване на библиотечните колекции.
Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище.
Изпълнени са 392 читателски заявки от него и 25 читателски заявки от фонд „Редки и ценни
издания”. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд. Изготвени са карти на книгите и
библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарнохигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.
В резултат на вторичен подбор са отчислени 1164 библиотечни документи (книги) от отдел
„Технически науки” и Заемна за възрастни по причина „физически изхабени” и „Липсващи при
инвентаризация”. Извършена е инвентаризация в отдел „Технически науки” – Справочен фонд.

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
1.
№
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Обслужване на читатели до 14 годишна възраст
Показатели
Читатели
Годишна регистрация
Посещения
В заемна
В читалня
Глобални библиотеки
Заети библиотечни документи
В Заемна
В Читалня
Книги (Читалня)
Периодични издания (Читалня)
Мултимедии (Читалня)
Справки
Потенциални читатели
Обхватност
Посещаемост
Читаемост
Обръщаемост
Книгоосигуреност
Масови начинания

План 2016
750
750
7500
7000
500
500
8000
7400
600
400
190
10
15
25%
10
20
5-6/чит.
60

Отчет 2016
751
751
6908
6056
473
379
7350
6751
599
399
199
1
9
4062
18,5%
9,2
9,8
0,18
0,56
62

През 2016 г. се наблюдава малък спад в основните показатели. Регистрираните читатели са
751, с 11 по-малко от предходната година. Потенциалните читатели до 14 годишна възраст са 4062,
Обхватността е 18,5% спрямо 18,9% за 2015 г. Посещенията са 6908, с 238 по-малко – както в
Заемна, така и в Читалня, и по Глобални библиотеки и оттук посещаемостта е по-ниска – 9,2
спрямо 9,4, което е около нормата - 10.
Заетите библиотечни документи са 7350, с около 650 тома по-малко: Заемна – 6751 при
7447 за 2015 г.; в Читалня 599 при 739 за предходната година. Ползваните книги в Читалня са 399,
периодични издания – 199 и 1 документ на ел. носител. Всеки читател е прочел (читаемост) 9,8
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книги, което е с около една книга по-малко от 2015 г. и около половината от нормата 20.
Обръщаемостта на фонда е 0,18 спрямо 0,21 за предходната година.

2.

Обслужване на читатели над 14-годишна възраст

Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за
възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки”
и отдел “Изкуство”. През отчетната година са реализирани общо 52323 посещения, като 12327 от
тях са в читалните, а виртуалните посещения в сайта са 11882. Заетите библиотечни документи са
59564. Наблюдава се лек спад в броя на регистрираните читатели в отделите за възрастни, в
сравнение с 2015 г., като причините за това са както обективни, (демографския срив,
възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и др.), както и от
субективен (недостатъчна активност за привличане на нови читателски аудитории).
Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен,
специалисти и пенсионери.
В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното
информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки.
Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично
информиране чрез местните медии – радио-център, кабелни телевизии и печат. В постоянните
рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда.
Във всички отдели на Библиотеката на читателите се предоставя помощ при ползване на
онлайн каталога и Интернет - търсене на здравна информация, свободни работни места,
туристически дестинации, слушане на музика, ползване на ел. поща, на Skype и социални мрежи Facebook.
В краеведската дейност акцентът беше насочен към:
✓ подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите;
✓ дейността на клубовете по краезнание в училищата
✓ популяризиране на новите постъпления във фондовете на отдел „Краезнание”.
През годината в отдел «Изкуство» са направени 1785 минути (31 часа) презаписи от
фонотеката по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на
библиотеката и нейните отдели. Презаписвана е и музика за мероприятия на детски градини и
училища от града.
По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 21 поръчки от други библиотеки.

ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез
предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация.
Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници,
включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в
информационното осигуряване. Извършени са 668 (662 устни и 6 писмени) справки. За
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подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха
препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини.
Препоръчителни библиографии:
•
•
•
•
•
•
•

Венцеслав Филипов;
Нидал Алгафари;
Йордан Калайков;
Цвета Белчева;
Токораз Исто;
Румен Стоичков
Александър Мошев
Препоръчителните библиографии са изготвяни по повод провеждани мероприятия.

ІV. МАСОВИ НАЧИНАНИЯ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ
Представяне на книги
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Румен Стоичков - „Някъде там”
Йордан Калайков – „Нови фрагменти”
Токораз Исто – „Артур”
Венцеслав Филипов – „И самосвободен”
Александър Мошев - „Bolgar: Тайната на нашия произход"
Нидал Алгафари – „Боже, защо господ лъже” и „Аллах, милост нямаш ли”
Цвета Белчева - „Аз искам да бъда ...2”
Христина Панджаридис – „Ничия” и „Някъде другаде”

Маратон на четенето
За 11-та поредна година Българската библиотечно информационна асоциация в
партньорство с Асоциация „Българска книга” организира Национален Маратон на четенето в дните
между 2 април, обявен за Международен ден на детската книга и 23 април, обявен за
Международен ден на книгата и авторското право.
Тази година събитието беше под патронажа на Кмета на Община Кюстендил Петър Паунов
и с медийното партньорство на Кабелна телевизия Колор и Кабелна Телевизия Запад.
Програмите на Маратона винаги носят нови идеи, допълват ежедневните услуги на
библиотеките и привличат все повече внимание със своите прояви и предизвикателства към
жаждата за знания на любознателните деца и възрастни.
И тази година Маратонът отново се превърна в извор за вдъхновение и повод за празник, посветен
на четенето и книгата.
В Маратона на четенето се включиха над 400 деца от детски градини и училища в града;
представители на обществени, културни и образователни институции, граждани; Посланици на
библиотеката.
Всички прояви бяха съпътствани от: творчески работилници, „Пътуващи книги”, изложби
на книги, Ден на отворените врати във всички отдели на Библиотеката.
Откритият микрофон пред Библиотеката е форум, превърнал се в традиция, където
книгите и четящите хора се събират, за да преживеят заедно магията на словото
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Пред Открития микрофон споделиха любимите си текстове: Светослав Василев – зам. Кмет
на Община Кюстендил; Виолета Атанасова – посланик на Библиотеката и представител на
партньора – телевизия „Колор”; Цветанка Близнакова – активен читател; Катя Кашукеева – читател
на годината 2015; децата от група „Ягодка” (ОДЗ „Мечта”) и тяхната учителка Бойка Виткова;
Лилия Иванова - книжарница „Хеликон”; представители на клуб „Приятели на книгата”;
граждани.
Вечер на четенето – отворени врати за тийнейджъри и не само... клуб "Приятели на
книгата"
Среща-разговор с поетесите Светла Радкова, Зара Николова и писателя Благой Ранов;
Цветанка Близнакова, която запозна тийнейджърите с автентичен български фолклор от нашия
край; интелектуална надпревара с играта на Дартс: Да познаем от кой автор или книга е цитатът,
улучен от стреличката. Четене без сценарий, без сценична подготовка, но четене като споделяне,
като себеразкриване, като приятелски разговор. Защото всичко се променя, когато четем!

Седмица на детската книга и изкуствата за деца
18 – 22 април 2016 г.
18.04.2016 г.: Откриване на Седмицата. „Дечица, не мога без вас!” /130 години от рождението на
Дора Габе/ с ученици от 4 клас от ОУ „Св. Паисий Хилендарски”.
Представяне на книгата „Аз искам да бъда ...2” и среща с авторката Цвета Белчева на
ученици от 2 и 3 клас от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и випуск 4 клас от ОУ „Проф. Марин
Дринов”. Учениците четоха истории от двете книжки на авторката, отправяха въпроси към
публиката с драматизирани откъси от разказите, „интервюираха” авторката, направиха Дърво на
приятелството. Много от децата получиха първия си автограф.
19.04.2016г.: „Големите художници на детските ни книжки” /115 години от рождението на Илия
Бешков/ с ученици от 5 и 6 клас от ОУ „Проф. Марин Дринов” на фона на илюстрираните от
учениците изучавани произведения.
20.04.2016 г.: Третокласниците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” посветиха един учебен час на
Дора Габе / 130 години от рождението/ с четене на стихове и разкази на Дора Габе.
21.04.2016 г.: „В приказния свят на Братя Грим” /230 години от рождението на Вилхелм Грим/ с
ученици от випуск 2 клас от ОУ „Даскал Димитри”. След показаната презентация, учениците
четоха, решаваха листовката „Да се учим, докато играем”, забавляваха се с играта „Вярно или не”.
22.04.2016 г.: Ден на отворените врати в ДО. „Почивен ден” за читателските компютри. Безплатни
читателски карти си направиха 32 деца.

„Приказна пътечка”
Инициативата е насочена към приобщаване към четенето и книгата на деца от детските градини и
от предучилищните групи – популяризиране на новите постъпления във фонда за съответната
възраст чрез „Куфарчета с пътуващи книжки”, забавни игри, пъзели, „Прочети ми приказка”.
Национална библиотечна седмица
За единадесета поредна година Регионална библиотека Кюстендил се присъедини към
инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация - Национална библиотечна
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седмица 9 до 13 май 2016 г. – „Библиотеката – място за всеки“. По време на НБС бе
организирана среща на библиотекарите от целия регион. Предтавител на ББИА Ана Попова изнесе
презентация на тема „Библиотечната статистика – необходими промени”.
Месец на моето училище в библиотеката
Инициативата „Месец на моето училище в библиотеката” за девета поредна година се
утвърди като една добра практика за партньорство и сътрудничество между Детски отдел,
училищата и детските гради в града за осъществяване на проявите от културния календар на
отдела.
Януари – месецът на ОУ „Христо Ботев” бе посветен на 130 години от рождението на Хю
Лофтинг – литературна творческа работилница с презентация, драматизация, забавни игри с
приключенията на д-р Дулитъл.
Февруари - месецът но ОУ „Ильо Войвода” - 150 години от рождението на Стоян Русев
(Дядо Благо).
Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов”- 95 години от рождението на Борис
Априлов – детски празник на учениците от випуск II клас – „Забавни приключения с незабравимия
Лиско”
Април - месецът на всички училища и детски градини в библиотеката със символичен
домакин ОУ „Св. Паисий Хилендарски” се осъществиха редица инициативи. В Националния
маратон на четенето и Седмицата на детската книга през 2016 г. се включиха около 450 деца.
Май - месецът на ОУ „Даскал Димитри” учиниците от първи клас направиха своята първа
среща с Библиотеката.
Ноември – месецът на НУ „Св. Климент Охридски” бе посветен на 190 г. от рождението на
Карло Колоди.
Декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” бе посветен на 130 години от
рождението на Ран Босилек.
Изложби и витрини
➢
➢
➢
➢

„Нарисувах любимата си приказка”. Изложба рисунки на учениците от 3-ти клас на II ОУ,
рък. Е. Аначкова.
Камерна експозиция живопис – малък формат. Гостува проф. Йордан Калайков,
преподавател по артмениджмънт.
„100 години – 100 плаката”. Пътуваща изложба на библиотечни плакати от цял свят.
Ноември – декември 2016 г.
Подредени 121 тематични витрини.

Концерти

➢

Годишна продукция на учениците по пиано с музикален педагог Красимира Матуска.
28.06.2016 г.
Лято с библиотеката

Инициативата „Лято в библиотеката” е насочена към осмисляне на лятната ваканция на
децата със занимания, свързани с четенето – забавни летни работилници - „Приказна къщичка”,
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„Вълшебната книжка”, „Вярно или не” и др. Включиха се ученици и учители от всички училища на
града. По традиция всички получиха листовки със забавни задачки и кръстословица за любими
детски автори и произведения за лятото и ваканцията.
Видеопрожекции:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

„Мъжки времена” . 09.04.2016 г.
Детски филми по време на Маратона на четенето. Април 2016 г.
„Гарфилд” и „Играта на играчките”. 20.06.2016 г.
„Пинокио”. 21.06.2016 г.
„Пинокио” и „Палечка”. 20.07.2016 г.
„TMTN” и „Ян Бибиян”. 21.07.2016 г.
„Смърфовете 2”, „Чиполино”, „Пепеляшка”, „Астерикс”. Август 2016г.
Творчески работилници

Творческите работилници – нов начин за осмисляне на библиотечното пространство и
демонстрация на приложно знание. Във всички отдели на Регионалната библиотека се провеждат
занимания с различни читателски публики за практическо и творческо прилагане на мъдростта и
знанието от книгата.
➢ „Мартеничка направи и пролетта приветствай ти” – изработване на кокиченца с
ученици от V-то ОУ „Хр.Ботев”
➢ Представяне на презентация по случай деня на космонавтиката, с ученици от II
клас на „ОУ Проф.Марин Дринов”
➢ „Коледно творчество” – с децата от II клас на „ОУ Проф.Марин Дринов”.

V. АВТОМАТИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани.
Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат
достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от
фондовете.
Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог” (54
466 бр. записи), картотека “Краезнание” (21 764 бр. записи) и аналитична картотека на Детски
отдел (17 584 бр. записи).
Компютърните мрежи включват – 3 сървъра, 45 компютърни конфигурации с постоянен
Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп.
Поддържат се редовно сайтът и фейсбук профилът на библиотеката, като се съблюдава
актуалност на отразяваните събития. Регистрираните профили във фейсбук на отделите Детски,
Изкуство, Технически и Краезнание – нова възможност за популяризиране и рекламиране на
дейността, услугите и актуалните културни мероприятия на библиотеката. Посещения в сайта
11882 (Детски сайт - 6209).

VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ
През 2016 г. експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена
към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.
1. Регионални среща на библиотекарите от областта:
- „Регистър на обществените библиотеки” – указания за регистрация и попълване – 3
;
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„Новости в библиотечната статистика – необходими реформи” – лектор Ана
Попова
Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община
Кюстендил.
Оказване на помощ при инвентаризация – 3.
21 посещения на място в читалищни библиотеки от областта.
Събиране и обобщаване на годишните отчети и статистически показатели.
-

2.
3.
4.
5.

VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
„Приобщаване чрез информираност – хората в неравностойно положение във фокуса на
библиотечните услуги” – финансиран от Фондация „Глобални библиотеки България”

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ
➢

„Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE)” – Пловдив, 1 юли 2016 г.

➢

Конференция «Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност» Шумен,
8-9 септември 2016 г. – презентация на тема: „Проблемът за опазването и
популяризирането на културно-историческото наследство на регион Кюстендил в
контекста на институционалното сътрудничество”

➢

XV Национална научна конференция „Библиотеки-четене –комуникации“ „Дигиталната
конверсия на книжовното и културно-историческото наследство”, Велико Търново, 17-18
ноември 2016 – презентация на тема: «Интегрираният подход към културното наследство.
Регионални проекции на европейските политики»

➢

Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 21 октомври 2016 г.

➢

Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно – историческо наследство чрез
библиотеките“ Габрово, 26-27 октомври 2016 г. – презентация на тема: „Регионалното
културно наследство в контекста на европейската културна политика (Опит за интегриран
модел – регион Кюстендил)»

➢

Национален форум „Библиотеките днес” – презентация на тема: „Регионална библиотека
Кюстендил - Проекти и услуги, насочени към специфични потребителски публики”

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Квалификация на персонала
Направление

„Обучение на консултанти по Библиотерапия”
„Изследване на потребностите на читателите и
местните общности””

Бр.
обучени
лица
12
10

Обучителна
организация
ББИА
ББИА

Връзки с обществеността
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1. Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага
чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 7 интервюта, 9 публикации в
местни вестници, 18 излъчвания по кабелните телевизии за събития на Регионална.
2. Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия. През отчетната година
са реализирани 11882 посещения.

Финансиране
През 2015 г. библиотеката е разполагала с бюджет 414236 лв. Разходването на средставата,
финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата
сфера и счетоводната политика.

ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Текущи вътрешни ремонти в отдел „Заемна за възрастни” и Книгохранилището.

ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

№

ПОКАЗАТЕЛИ

1
1.

2
Библиотечен фонд (достигнат обем)

2.

Набавени и регистрирани библ. документи
Книги
Периодични издания
Аудио-визуални (записи)
Електронни документи (DVD CD)
Графични (графика, карти, ноти)
Отчислени библиотечни документи
Книги
Периодични издания
Други
Текущо получавани периодични издания
Регистрирани читатели
От тях - жени
От тях - с висше образование
под 14 години
Посещения
от тях: в читалните
виртуални
Заети библиотечни документи
от читатели под 14 години
от читатели над 14 години
от тях: в читалните
Разпределение по вид:

3.

4.
5.

6.

7.

Единица
мярка
3
регистр.
единици
„

„

План
2016

Отчет 2016

4
247914

5
247799

3000
2740
160
0
60
40
1500
1400
100

2549
2304
221
0
17
7
1164
1164
0
0
124
2956
2162
885
744
52323
12327
11882
59564
7351
52213
12670

заглавия
брой

126
3000

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

750
43000
13000
63000
8200
54800
14500
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Книги
Периодични издания
Аудио-визуални (записи)
Електронни документи (DVD CD)
Графични (графика, карти, ноти)
Междубиблиотечно заемане
получени библиотечни документи
изпратени библиотечни документи
Изпълнени библиографски справки
от тях: устни
писмени
Организирани масови начинания
Щатен персонал
Бюджет
Читаемост
Посещаемост
Обращаемост

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
лв.

35

1270

170
31
414236

50423
8073
489
29
550
21
21
0
668
662
6
214
31
414236
20,2
17,7
0,24

ДИРЕКТОР:
/С. Пейчева/
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