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Уважението и авторитетът, с които Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий“ се ползва сред своите читатели, 
и мястото, което заема в културния живот на страната, ни за-
дължават да информираме обществеността за всичко, което се е 
случило през изминалата наситена със събития и промени годи-
на. От май 2016 г. Библиотеката има ново ръководство. Израбо-
тените нова структура (http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_
id=100) и нов правилник за дейността £ (http://nationallibrary.
bg/wp/wp-content/uploads/2016/06/Pravilnik_2016.pdf) са утвър-
дени от министъра на културата. През годината Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ продължи да работи по 
своите основни задачи, свързани с:

•  Поддържане на Архива на българските печатни и други 
видове документи.

•  Изработване на Текущата национална библиография.
•  Издирване, събиране, съхраняване и обработване на ръ-

кописно-документалното, старопечатното и архивното истори-
ческо наследство.

•  Осигуряване на качествено библиотечно и информаци-
онно обслужване.

•  Изготвяне на  библиографски справки и информацион-
ни бюлетини за институции и граждани.

•  Осъществяване на контрол върху изпълнението на За-
кона за задължителното депозиране на печатни и други произ-
ведения, разпределяне и изпращане на депозитните екземпляри 
за библиотеките в страната.

•  Осъществяване на статистическото отчитане на кни-
жовната продукция, издавана в България.

УВОДНИ ДУМИ
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•  Присъждане на международните стандартни номера на 
книгите и продължаващите издания (ISBN, ISMN и ISSN). 

•  Съставяне и поддържане на онлайн базата на Нацио-
налния регистър на издаваните книги в България.

•  Извършване на научноизследователска и приложна дей-
ност в областта на библиотекознанието, библиографията, кни-
гознанието, архивистиката ориенталистиката, консервацията и 
реставрацията.

•  Изработване на национални библиотечно-библиограф-
ски стандарти, класификационни схеми и други видове норма-
тивни документи.

•  Осъществяване на професионални контакти с библио-
теките в страната.

•  Сътрудничество с международните професионални ор-
ганизации и поддържане на контакти с библиотеки и други 
сродни институции по света.

•  Популяризиране на научноизследователската, библио-
течната, библиографската и методическата дейност чрез публи-
куването на монографии, сборници и списание от издателство-
то на Националната библиотека.

През разглеждания едногодишен период са инициирани 
редица допълнителни цели и задачи, като:

•  Съществена промяна в системата на Текущата нацио-
нална библиография. 

•  Провеждане на библиотечни инициативи, насочени към 
ученици и студенти.

•  Популяризиране на дейността по съхраняването на ръ-
кописно-документалното, старопечатното и архивното истори-
ческо наследство: успешна кампания за закупуване на камера за 
опазване на документи по системата „Аноксия“; тържествено 
отбелязване на 60-годишнината от създаването на Реставраци-
онния център в Библиотеката.

•  За осигуряването на по-качествено библиотечно и ин-
формационно обслужване започна подготовката за въвеждане 
на модул „Заемане“ на интегрираната система COBISS 3, която 
да осигури на потребителите електронно обслужване. 
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•  Курсове за обучение на голяма част от служителите в 
направление „Обслужване на потребители“, свързани с прило-
жението на системата  COBISS 3 и ползването на информаци-
онни бази данни и уебплатформи.

•  Подготовка и обучение на служителите за стартиране 
на онлайн обслужване на потребителите чрез обновения сайт 
на Библиотеката през приложението „Моята библиотека“.

•  За потребителите на Библиотеката е осигурен достъп до 
11 електронни пълнотекстови бази данни с над 300 000 страни-
ци. Част от базите данни са предоставяни с пробен период на 
ползване. Големият интерес от страна на читателите е опреде-
лящ при направения абонамент за 2017 г.

•  През отчетния период е създадена Национална агенция 
за ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related 
Organizations), която ще присъжда Международен стандартен 
идентификатор за библиотеки и сродни организации.

•  Извършена е профилактика на фондовете на Национал-
ната библиотека, която включва обезпрашаване и дезинфекция 
и в нея участват служителите на Библиотеката и голям брой до-
броволци и студенти.

•  Започна изграждането на електронен архив на докумен-
тите, отразяващи методичната и консултантска дейност на Биб-
лиотеката.

•  Активизирани са контактите с регионалните библиоте-
ки в страната.

•  В областта на научноизследователската и приложна 
дейност са подготвени и издадени редица самостоятелни и ко-
лективни монографии, описи, каталози, сборници, статии и др.

•  Международното сътрудничество с библиотеките и дру-
ги сродни институции е интензивно – Португалия, Испания, Сър-
бия, Саудитска Арабия, Иран, Македония, Унгария, Украйна.

•  Изпълнението на основните и на поставените допълни-
телни задачи протече в условията на делегиран бюджет. 

•  Извършени са неотложни ремонтни дейности и започна 
поетапна промяна в интериора на Библиотеката.
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•  Изработени са Вътрешни правила за функциониране 
на системи за финансово управление и контрол в НБКМ, кои-
то имат за цел да регламентират цялостния процес по изпълне-
нието на целите, свързани с принципите на законосъобразност 
и добро финансово управление, прозрачност, своевременност, 
икономичност. Разработена е стратегия за участие на Библиоте-
ката в проекти и програми,  която включва:

	 ü	Анализ на състоянието (макро- и микрониво) и 
приоритетни възможности  (прогнозни фактори). 

	 ü	Обща характеристика на областта и ролята на На-
ционалната библиотека за удовлетворяване на културните по-
требности на населението – (анализ на макро-, мезо- и микро-
ниво). 

•  В процес на доработка е стратегията на Националната 
библиотека за връзки с обществеността. 

От посочените задачи, които Националната библиотека 
изпълнява традиционно, защото са £ възложени с няколко за-
кона и други видове нормативни документи, и целите, които си 
поставя за осъществяване новото ръководство на институцията, 
могат да се направят ясни и категорични изводи за политиките, 
насочени към:

•  Опазване и съхраняване на книжовното богатство.
•  Осигуряване на информация за националната кни-

жнина.
•  Улеснен достъп до фондовете на Библиотеката чрез 

електронни и дигитални ресурси.
•  Превръщане на Библиотеката в средище на граж-

дански, културни и образователни инициативи.
•  Подобряване състоянието на сградния фонд, създа-

ване на привлекателна и комфортна среда за потребители-
те и служителите.

•  Осигуряване на възможности за кариерно развитие 
на служителите в Библиотеката. 
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• В памет на 143 години от гибелта на Васил Левски е под-
готвена изложба, която се откри в Гербовата зала на Президент-
ство нa 20 февруари. 

• През април в Народното събрание на Р България е пред-
ставена изложбата „Денят на Конституцията и 200 г. от рожде-
нието на екзарх Антим І“.

Важни събития
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• По случай 150 години от рождението на Пенчо Славей-
ков е организирана изложба съвместно с Националния литера-
турен музей.

• За патронния празник на Националната библиотека и 
професионалния празник на българските библиотекари 11 май 
е открита изложбата „Благословен с мъдростта“, посветена на 
1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски.

• На 30 юни 2016 г.  в Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ по покана на директора доц. д-р Красимира 
Александрова се проведе работна среща с директорите на Регио-
нални библиотеки от страната, на която присъстваха и специалис-
ти от IT сектора – Облак БГ, Онтотекст, Идентрикс АД, на Инсти-
тута по математика и информатика при БАН, ББИА и фондация 
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НАБИС. Обсъдени са изработването на платформа за обмен на 
вече дигитализира-
ни колекции от биб-
лиотеките и начи-
нът, по който може 
да се реализира тази 
идея. Подкрепено е  
предложението за съз-
даване на портал за 
обмен на дигитални 
колекции. 

• Известни-
ят ръкопис „Сръб-
ска Александрия“ 
участва в между-
народна изложба в 
Белград, Сърбия. 
В периода 22 ав-
густ–30 септември 
2016 г. в галерията 
на Сръбската ака-
демия на науки-
те и изкуствата в 
Белград е предста-
вена международ-
ната изложба „Све-
тът на сръбските 
ръкописи (от XII до 
XVII в.)“, в рамките 
на 23. Междунаро-
ден конгрес по ви-
зантинистика.
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• Създаден е литературен клуб „Писмена“ – средище за 
литературни премиери, музикално-поетични вечери, рецитали 
и четене.

• Необичайна изложба в Националната библиотека пред-
стави над 40 старопечатни издания и ръкописи, които са част от 
общо 91 тома, иззети от частно лице в гр. Шумен през 2013 г. и 
предадени на Библиотеката от Шуменския окръжен съд. 

• Библиотеката се включи активно в инициативата „Наци-
онална седмица на четенето“ с маратон на четенето. 

• Денят на народните будители се отбеляза с тържествен 
водосвет и молитва и се откри  изложбата „Заветът на народни-
те будители“.
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• На 24 ноември в Националната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ тържествено се отбеляза 60-годишнината от 
основаването на Реставрационния център в Библиотеката. Про-
веде се кръгла маса, озаглавена „60 години реставрационна дей-
ност в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В 
събитието участваха специалисти, работещи в областта на кон-
сервацията и реставрацията.

• Националната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Методий“ се 
включи в инициативата „Мени-
джър за един ден“.

•  На 15–16 ноември доц. 
д-р Красимира Александрова, 
директор на Библиотеката, взе 
участие в Дни на съвременната 
българска литература в Репуб-
лика Македония, проведени в 
Националната и университетска 
библиотека „Св. Климент Ох-
ридски, Скопие.
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• На 10 декември се отбелязват 138 години от основаването 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Събити-
ето премина под надслов „Професията библиотекар – традиции 
и приемственост“. Присъстваха няколко поколения библиотечни 
специалисти, които са единни в разбирането си, че позитивна 
промяна може да се очаква само при съсловно единомислие, 
което би могло да даде резултат по отношение на обществени-
те нагласи. В празнична обстановка се презентира визията на но-
вата платформа на сайта на Национална библиотека „Св. св. Ки-

рил и Методий“ (www.
nat ional l ibrary.bg) . 
Представен бе и брой 
шести на списание 
„Библиотека“, посветен 
на 95 години от рожде-
нието на ст.н.с. Констан-
тинка Калайджиева и 
70 години от рождение-
то на  доц. д-р Алексан-
дра Дипчикова – дирек-
тори на Библиотеката.

• Списание „Библиотека“ получи запазената марка на На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и се прие 
нова концепция за тематичните му рубрики.

 • Брой пети на списание „Библиотека“, посветен на юби-
лея на доц. д.и.н. Милкана Бошнакова, автор на капиталния 
труд „Яворов и Македония“, се представи официално на орга-
низираното тържество в нейна чест. 
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Основни дåéносòи 
нà Íàционàлнàòà áиáлиоòåêà

„Ñв. св. Êиðил и Ìåòодиé“
ïðåç 2016 ã.
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Комплектуване на библиотечни документи

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) из-
пълнява задачи с национална отговорност, свързани с получаването, съх-
раняването и регистрирането на печатни и други видове документи като 
част от националното културно наследство по силата на Закона за задъл-
жителното депозиране на печатни и други произведения. Постъпва-
щите документи се разпределят за Архива на българските печатни и други 
видове документи, за фонда на Библиотеката и за депозитните библиотеки 
в страната според реда, определен в Правилника за прилагане на Закона. 
Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява и чрез абонамент, 
покупка, вътрешен и международен книгообмен и дарение. 

ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ПО НАЧИН НА НАБАВЯНЕ

ВИД
НА

ДОКУМЕНТА

Депозитни 
екземпляри 
за НБКМ

Депозитни 
екземпляри за 

библиотеките в 
страната

Екземпляри, 
постъпили 

чрез покупка

Екземпляри, 
постъпили чрез 

книгообмен

Екземпляри,
постъпили 

чрез дарение

Монографични 
издания 16 809 40 767 758 587

Дисертационни 
трудове 1 427 

Продължаващи 
издания 44 406 140 724 127 405 72

Електронни 
ресурси 380 190 

ОБЩО 63 022 181 681 127 1163 659

През 2016 г. по силата на Закона за задължително депозиране на 
печатни и други произведения са постъпили общо 244 703 документа 
(296 346 – през 2015 г.), което е с 51 643 по-малко от предходната година. 

По книгообмен през изминалата година са постъпили 758 моногра-
фични издания, което е  със 135 повече от 2015 г. Като дарение Библиоте-
ката е получила общо 659 документа.

Международният обмен на документи е един от основните начини 
за популяризиране на българската култура и наука по света и получаване 
на чуждестранни документи в НБКМ. През 2016 г. той е осъществен със 
131 библиотеки от 23 държави.
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ПОЛУЧЕНИ И ИЗПРАТЕНИ МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
ПО МЕЖДУНАРОДЕН КНИГООБМЕН ПРЕЗ 2016 Г.

СТРАНА 
ПОЛУЧЕНИ ИЗПРАТЕНИ

Заглавия Заглавия

Австрия 33 24 

Беларус  54 

Босна и Херцеговина 7  

Великобритания  64 

Германия 107 110 

Китай  15 

Литва 1  

Македония 30  

Полша 7 33 

Румъния 64 31 

Руска Федерация 31 87 

САЩ 391 385 

Словакия 5  

Словения  5 

Сърбия 44  

Туркмения 1  

Украйна 1  

Унгария 1 23 

Хърватска 1  

Чехия 28 197 

Швеция 2  

Южна Корея 1  

Япония 3 14 

ОБЩО 758 1042 
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ПОЛУЧЕНИ И ИЗПРАТЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
ПО МЕЖДУНАРОДЕН КНИГООБМЕН ПРЕЗ 2016 Г.

СТРАНА 
ПОЛУЧЕНИ ИЗПРАТЕНИ

Заглавия Заглавия

Австрия 33 24 

Беларус 54 

Босна и Херцеговина 7 

Великобритания 64 

Германия 107 110 

Китай 15 

Литва 1 

Македония 30 

Полша 7 33 

Румъния 64 31 

Руска федерация 31 

САЩ 391 385 

Словакия 5 

Словения  5 

Сърбия 44  

Туркмения 1  

Украйна 1  

Унгария 1 23 

Хърватска 1  

Чехия 28 197 

Швеция 2  

Южна Корея 1  

Япония 3 14 
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Библиографска обработка на библиотечни документи

Дейността по обработка на различните видове документи е насоче-
на към максимално бързо създаване на библиографска информация за тях 
в споделената библиографска база данни COBIB.BG и нормативната база 
данни CONOR.BG в системата COBISS и своевременно предоставяне на 
обработените библиотечни ресурси за ползване от потребителите. Едно-
временно с това се стремим да подобряваме качеството и пълнотата на 
библиографските записи в електронния каталог.

Колективният начин на изграждане на споделената база данни 
COBIB.BG и база данни CONOR.BG налага уеднаквяване на работната 
технология и унифициране на основните и вариантните точки за достъп. 
По тази причина е изключително важно сътрудничеството и обратна връз-
ка с всички, участващи в изграждането на базите данни. 

През годината са създадени 17 620 пълни библиографски записа 
на монографии (книги, албуми, дисертации, хабилитационни трудове), 
нови заглавия периодични издания, електронни ресурси, звукозаписи, 
видеозаписи и статии в споделената база данни COBIB.BG и локална 
база на Националната библиотека, което е с 4644 записа повече от пред-
ходната година. 

10100

7 060

380

180
Монографични издания

Продължаващи издания (вкл. нови заглавия на монографични серии)

Електронни ресурси

Статии от продължаващи издания, периодични и монографични
сборници

СЪЗДАДЕНИ ЗАПИСИ В ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА 
НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2016 г.

Библиографски записи
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Редактирани са 49 776 библиографски записа на монографии (кни-
ги, албуми, дисертации, хабилитационни трудове), нови заглавия пери-
одични издания, нотирани издания, електронни ресурси, звукозаписи, 
видеозаписи в споделената база данни COBIB.BG и локална база на Биб-
лиотеката. 

Създадени са 9827 нови контролни записа с имената на лица с ин-
телектуална отговорност в нормативната база данни CONOR.BG (за срав-
нение през 2015 г. – 7321 нови контролни записа). Редактирани са 23 469 
контролни записа. 

Въведени са и 2872 нови предметни рубрики и препратки и са ре-
дактирани 1308 библиографски записа в контролираната база на предмет-
ните рубрики. 

Сигнираните документи за основен фонд, специални колекции и 
архив са 21 681 тома. 

Продължи поддържането на традиционните служебни каталози на 
книги и продължаващи издания – вмъкнати са 2255 каталожни картички.

Контролни (нормативни) записи

Обслужване. Информационни технологии и мрежи

Стремежът през 2016 г. бе да се осигури по-високо качество на об-
служването на потребителите. Същевременно се постави като приоритет 
привличането на читателската категория, съставена от ученици и студенти. 

Читателите, регистрирани през изминалата 2016 г., са 12 217 (12 343 
– 2015 г.), т.е. броят им остава относително постоянен в сравнение пред-
ходната година.

9827

2882

Имена на лица Предметни рубрики и препратки
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При читателските карти се наблюдава увеличение в броя на из-
дадените годишни карти, което се обяснява с взетото решение същите да 
са валидни за 12 текущи месеца, а не за календарна година. Намалял е 
броят на месечните и дневните читателски карти. На потребителите се 
осигури и възможност да ползват седмични читателски карти (въведени 
от 01.09.2016 г.) .

ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ 2016 Г.

7 268

1 769

412

2 630

20 9
109

Годишни
чит. карти

Месечни
чит. карти

Седмични
чит. карти

Дневни
чит. карти

Служебни
карти

Почетни
карти

Инвалидни
карти

През 2015 г. издадените читателски карти са разпределени, както 
следва: годишни – 7128; месечни – 2178; дневни – 2871; служебни – 20; 
почетни – 13; инвалидни – 133.

По признака категория на читателите се запази тенденцията за 
увеличаване на регистрираните студентите – 5142 (през 2015 г. – 3903), 
което е с 1239 повече. Благодарение на инициативата на ръководството на 
Националната библиотека да се регистрират безплатно ученици, навър-
шили 14 години, са издадени над 700 карти от месец септември до края на 
2016 г. Наблюдава се положителна тенденция от страна на младите хора 
по отношение на трайния им интерес към българските периодични изда-
ния от края на 19 и началото на 20 век. 

Броят на специалистите през годинатa е 7075 (през 2015 г. – 8025). 
През отчетния период несъществено намаля броят на четящите 

мъже – 6987 (през 2015 г. – 7119), и незначително се увеличи броят на же-
ните – 5230 (през 2015 г. – 5224). 

През 2016 г. има и известно намаляване на посещенията във всич-
ки читални на Националната библиотека – 83 273 души  (през 2015 г. – 
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84 154), което се дължи на осигурената възможност част от документите 
да се ползват в дигитализиран вид. Налице е и едно ядро от потребители с 
ясно дефинирани професионални изследователски интереси, които пред-
почитат ползването на документите в традиционен вид и на място. 

ПОСЕЩЕНИЯ В ЧИТАЛНИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2016 г.

През 2015 г. общият брой на посещенията в отделните читални е 
84 154 (чит. № 1 – 3234; чит. № 2 – 14 026; чит. № 3 – 6904; чит. № 4 – 
32 176; чит. № 5/6 – 17 988; чит. № 7 – 707; чит. № 8 – 1447; чит. № 9 – 999; 
чит. № 10 – 5892).

В читални № 5 и № 6, където се наблюдава увеличаване на чита-
телските посещения, е предоставена възможност за ползване на безжичен 
интернет, както и на 8 читателски места, оборудвани с компютри. При За-
емно гише са отчетени повече посещения, тук са оборудвани 6 работни 
места с компютри, потребителите имат възможност да ползват фонда от 
справочни издания и вестници и да правят справки в локалните бази на 
Библиотеката или в интернет.

Виртуалните посещения в сайта на Библиотеката през изминалата 
година са 653 375 (611 816 – през 2015 г.). Любопитно е, че дистанцион-
ните потребители, които търсят информация в библиотечния сайт, в елек-
тронните каталози или ползват материали от Дигиталната библиотека са 
87% от България, от Турция – около 3%, от Русия, Германия и САЩ – око-
ло 2%, от Полша, Македония и Великобритания – около 1%.

1 425
3 380

10 973

4 776

31 025

23 378

771 935
608 6 002

Чит. № 1 Чит. № 2
Чит. № 3 Чит. № 4
Чит. № 5/6 Чит. № 7 Издания по библиотечно дело
Чит. № 8 Картографски и графични издания Чит. № 9 Официални издания
Чит. № 10 Музикални издания Заемно гише
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Интересен поглед на ползваните документи в читални № 2, 3, 
4, 5/6, 7, 8, 9, 10 е представянето им по области на знанието.

ПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ ПО ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЕТО

Култура 19 743 

Философия 6 732

Религия, атеизъм 4 065 

Обществени науки 88 681 

Естествени науки 15 272 

Медицина 13 025 

Техника. Промишленост 21 774 

Селско стопанство 6 736 

Изкуство 6 760 

Спорт 11 626 

Езикознание 12 405

Литература 25 627 

География 6 160 

История 24 338 

ОБЩО: 277 484

Общият брой на заетите библиотечни материали в Националната библиотека 
през 2016 г. е 524 689 рег. ед. (през 2015 г. – 542 906).

БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВИД НА ДОКУМЕНТА,
ЗАЕТИ ПРЕЗ 2015 и 2016 г.

ВИД НА ДОКУМЕНТА 2015
(рег. ед.)

2016
(рег. ед.)

Книги 58 733 53 128

Продължаващи издания 248 163 220 199

Графични документи 4 597 3 084

Картографски документи 1 310 1 444
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Нотни издания 492 679

Аудиовизуални материали, в т.ч. 882 645

– микрофилми 587 570

Ръкописи 1 001 1 322

Архивни документи, в т.ч. 224 365 241 264

– снимки и портрети 1 282 1 985

Старопечатни, редки и ценни издания 1 315 1 947

Служебни издания 416 558

Стандарти и патенти 44 71

Дисертационни трудове и автореферати 302 255

Електронни документи 4 93

ОБЩО 542 906 524 689

Справочна и информационна дейност в Националната библиоте-
ка се извършва както в отдел „Библиографско и информационно обслуж-
ване“, така и в другите отдели на Библиотеката.

През 2016 г. са подготвени библиографски и информационни про-
дукти и услуги, от които писмените са 862 бр.

• Писмени тематични библиографски справки – 120 бр.
• Пакети с документация – 28 бр.
• Фактографски справки – 618 бр.
• Библиографско издирване с електронна доставка на документи – 

21 бр., 323 файла.
• Отговори на писма – 1273 бр.
• Информационният бюлетин „Криминалистика и криминология“ 

е качен на сайта на Националната библиотека, съдържа около 200 заглавия 
на документи за периода 2014–2015 г., които са достъпни във фонда на 
Националната библиотека.

• Продължи работата по договора с фирма Bayer за издирване на 
публикации в медицински списания за нежелани лекарствени реакции 
към продукти на фирмата.

Част от справките са изготвени безвъзмездно за нуждите на различ-
ни държавни институции и организации. 

За Международно  библиотечно  заемане  са обработени 36 тома 
книги. За Междубиблиотечно заемане  в страната са обработени 90 тома, 
статии – 15 бр., сканирани копия като файлове – 11 бр., колети – 25 бр.
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Използването  и  поддържането  на  информационните  техноло-
гии и мрежи е свързано със софтуера и поддръжката на програмните про-
дукти, цялостната поддръжка на сървърите и хардуерната поддръжка на 
компютърната техника. 

През изминалата година са изградени MySQL бази данни за агенции 
ISSN, ISMN, ISBN и база данни за наличната компютърна техника; осъ-
ществена е поддръжка на архива на базите данни на музикалните издания, 
междубиблиотечно заемане и булгарика; периодично е извършвана акту-
ализация на използваните софтуерни приложения; паралелно с поддържа-
нето на интернет страницата на Библиотеката е изработен нов интернет 
портал с възможност за отваряне на всяко устройство с WEB браузер (те-
лефон, таблет, телевизор, компютър); подменени са мрежовите устройства 
и са изградени нови трасета в локалната мрежа; закупени са нови мрежови 
устройства и безжични рутери, с които е осигурено по-голямо пространство 
за потребителите с Wi-Fi достъп; закупени са още: 74 реновирани компю-
търа, 4 реновирани и 3 нови мултифункционални устройства, 7 реновирани 
принтера, мрежови сторидж за „Дигитална библиотека“; постъпили като 
дарение са 4 нови компютърни конфигурации; извършена е инвентаризация 
на компютърната техника в Библиотеката. Част от закупената техника е 
предоставена за ползване от читателите на Библиотеката.

Дейности с национална отговорност

Контрол върху изпълнението на Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други произведения
През 2016 г. се извърши проверка на 2024 издателства. Направени 

са 956 рекламации и са съставени списъци с липсващи издания – 7372 за-
главия (загл.). Изпратени са и 280 уведомителни  писма, покани за подпис-
ване на акт и др. форми на кореспонденция и комуникация с издателства.

На издателите, които не изпълняват разпоредбите на закона, са със-
тавени 26 бр. административни констативни актове. 

В резултат на извършения контрол по изпълнението на закона 
са набавени:

• 4832  заглавия монографични издания  (с 1086 загл. повече от 
набавените през 2015 г.– 3746 загл.); 

• 4913 бр. продължаващи издания (със 153 бр. повече от набаве-
ните през 2015 г. – 4760 бр.). 
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Осигуряване на задължителни екземпляри 
за депозитните библиотеки
През 2016 г. по силата на Закона за задължителното депозиране на 

печатни и други произведения са приети и разпределени 244 703 докумен-
та, което е с 51 643 по-малко от приетите и разпределени документи през 
2015 г. – 296 346. От тях 63 022 библиотечни единици са постъпили във 
фонда на НБКМ (през 2015 г. – 75 000), а 181 681 (през 2015 г. – 221 346) 
са изпратени в депозитните библиотеки в страната.

ДЕПОЗИТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ, 
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ В СТРАНАТА 

Местонахождение Библиотеки
Монографични 

издания
(брой ед.)

Продължа-
ващи издания
(брой ед.)

Благоевград Регионална библиотека 
„Димитър Талев“ 2580 10 745

Бургас Регионална библиотека
„Пейо Крачолов Яворов“ 2792 10 745

Варна Регионална библиотека
„Пенчо Славейков“ 5449 21 312

Велико Търново Регионална библиотека
„Петко Рачев Славейков“ 2882 20 630

Пловдив Народна библиотека
„Иван Вазов“ 8185 20 630

Русе Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ 5368 11 367

София

Централна библиотека
на БАН 2638 10 745

Университетска библиотека на 
Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

5195 11 367

Столична библиотека 2817 10 745

Шумен Регионална библиотека
„Стилиян Чилингиров“ 2861 10 745
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Национална библиография
През годината се извърши съществена промяна в системата на Те-

кущата национална библиография (ТНБ), свързана с обхвата и съдържа-
нието на „Летопис на статиите от българските списания и сборници“, Сер. 
5 и „Летопис на статиите от българските вестници“, Сер. 6 на ТНБ. От 
началото на 2016 г. се преустанови регистрирането на статиите от бъл-
гарските вестници, като се запази само аналитичното разработване на 
някои седмични издания. Ограничи се и отрасловото отразяване на ста-
тиите от българските списания. Сер. 6 на ТНБ се преименува в „Летопис 
на статиите от българските сборници“ и изданието обхвана както статии 
от периодични сборници, така и части от монографичните сборници, 
регистрирани в „Български книгопис“, Сер. 1 на ТНБ. Публикувани са 
общо 29 бюлетина (http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=803), като 
през 2015 г. техният брой  е 38 книжки (12 книжки от „Български книго-
пис“, Сер. 1; 5 книжки от „Летопис на статиите от българските вестници 
и списания“, Сер. 5; 12 книжки от „Летопис на статиите от българските 
сборници“). 

Информацията за преведените книги, издадени в България през 
годината, се изпраща в международния библиографски справочник на 
преводите Index Translationum. Той представлява международна база 
данни, в която се публикува информация за всички преведени книги във 
всяка една от държавите – членки на ЮНЕСКО. Страната ни е предста-
вена с подготвените и транслитерирани заглавия на преведените самос-
тоятелни документи през 2015 г. – 1943 бр., през 2014 г. техният брой е 
бил 1461.

През годината продължи съставянето на каталогизация в публика-
цията (CIP). По заявки на автори и издатели са изработени и изпратени 18 
описания (през 2015 г. – 4 описания).

Присъждане на международни идентификационни номера 
• Национална  агенция  за  ISBN  (International Standard Book 

Number) 
В Агенцията освен присъждането на международни идентифика-

ционни номера на книгите се създава и поддържа „Национален регистър 
на издаваните книги в България“. През годината са въведени и допълнени 
10 881 записа и са редактирани 12 001 записа. В модул „Издатели“ са до-
пълнени 246 записа и са редактирани 126.  

В Международната база данни Global Register of Publishers (Па-
риж) е изпратена информация за нови и актуализирани адреси на издател-
ства и редакции – 674 бр.
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НОВИ ЗАПИСИ ПО ВИДОВЕ ИЗДАНИЯ
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НОВИ И ДОПЪЛНЕНИ ЗАПИСИ НА ИЗДАТЕЛСТВА И РЕДАКЦИИ
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Стари издателства с нов код

Издателства с променени данни
(име или адрес)

Спрели да издават

Редакции

• Национална  агенция  за  ISMN  (International Standard Music 
Number) 

Присъдени са 64 номера и са създадени 14 записа на нови издател-
ства. Изпратена е информация в Международната агенция за ISMN (Бер-
лин) за новите и актуализирани адреси на издателства – 22 записа.

• Национална  агенция  за  ISSN  (International Standard Serial 
Number) 

Присъдени са 229 ISSN. Базата данни е актуализирана с 62 записа 
(промени в издателства, заглавия, спрели заглавия). Конвертирани са и са 
изпратени данни във формат .xls за 102 заглавия липсващи записи в меж-
дународната база данни на ISSN. В базата данни ISSN Virtua са въведени 
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229 нови заглавия и са актуализирани 201 записа (промени в издателства, 
заглавия и спрели заглавия). 

• Национална  агенция  за  ISIL  (International  Standard  Name 
Identifier)

Агенцията е създадена през 2016 г. и ще присъжда Международен 
стандартен идентификатор за библиотеки и други сродни организации.

Поддържане на Архив на българските печатни 
и други видове документи
Опазването и правилното съхраняване на документите в Архив на 

българските печатни и други видове документи се осъществява периодич-
но в зависимост от местоположението на хранилищата. За архивните до-
кументи са определени помещения в сградата на НБКМ (за самостоятелни 
документи и за продължаващи издания), в кв. „Изгрев“ и в с. Богданлия. 
Документите в помещенията на Националната библиотека се проверяват 
текущо. Хранилището в кв. „Изгрев“ се посещава един път месечно в оп-
ределените за това санитарни дни (при добри метеорологични условия) 
или със специално организирани бригади, а това в с. Богданлия – 1 път 
годишно, през месец август. 

Опазването на фонда с архивните екземпляри на периодичните из-
дания е изключително затруднено от наложената практика екземплярите 
да се съхраняват неподвързани, комплектувани и пакетирани в кашони.

С опазването на архивните екземпляри на самостоятелните издания 
също има проблеми, свързани с пакетирането им в кашони и начина на 
нареждането им в помещенията на фондохранилището.

Дисертационните трудове до 1990 г. не са подредени и не могат да 
бъдат изпълнявани потребителски заявки.

Фондохранилището в кв. „Изгрев“ има само едно стелажирано по-
мещение и капацитетът му е изчерпан с изнесените дисертационни трудо-
ве, депозирани през 2015 г. Достъпът до материалите в това помещение е 
затруднен от пренесените архивни фондове до 1990 г. от с. Мещица, ко-
ито са поставени в коридорите между стелажите. В другите помещения 
пакетираните документи са наредени с оглед максимално използване на 
свободното пространство, т.е. достъпът до конкретен материал и изпълня-
ването на заявки са невъзможни.

Книгохранилището в с. Богданлия е в читалищна сграда на два ета-
жа. Там от 1962 г. съхраняват монографични и периодични издания, пуб-
ликувани до 1944 г.  Документите са подредени върху стелажи (с височина 
4 м и без осветление), но има и допълнително наредени пакети. Помеще-
нията не са пригодени за съхраняване и опазване на книжен фонд – не са 
спазени изискванията за температура, влажност и достъпност. Има проб-
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леми с охраняемостта и безопасността и на сградата – липса на мълниеза-
щита и рушаща се фасада с изпочупени прозорци.

Опазване на ръкописно-документалното наследство
Националната библиотека поддържа уникални колекции от бъл-

гарски, славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни 
документи, редки и ценни старопечатни книги. Дейностите са свързани 
със събирането на нови материали, тяхното опазване, разкриване, както 
и с предоставяне за ползване на документалното и книжовното богатство 
чрез съставяне на описи, обзори, каталози, документални сборници и из-
следвания.

През годината е организирано постъпването в специализираните 
сбирки на фотографии, дарени от бившата дългогодишна директорка на 
Националната библиотека Костадинка Калайджиева. Приети са 91 доку-
мента (конфискувани ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни из-
дания и съвременна литература), предадени по списък с решение на Ок-
ръжния съд в гр. Шумен. Колекциите са обогатени с архивни документи 
на Теодор Пулиев, Стефан Веркович – кореспонденция между Димитър 
Желязков и търговско бюро „Дживри & Сие“, д-во „Трансориент“, братя Т. 
Желязкови, транспортна кантора „Рекорд“, Българска народна банка и раз-
лични фабрики. С цел осигуряване на условия за дългосрочно опазване на 
документалното наследство се стартира дарителска кампания за набиране 
на средства за закупуване и внедряване на камера за аноксия в Национал-
ната библиотека.

Дигитализация на документи
Дигитализацията е сред първостепенните задачи на Националната 

библиотека. През изминалата година са дигитализирани и представени за 
ползване от читателите в програма DocuWare на страницата на Библиотека-
та общо 796 документа в 35 635 файла. Разпределени по вид, те включват:

• славянски ръкописи – 14 загл. (4036 файла);
• ориенталски документи – 17 загл. (3736 файла); 
• старопечатни, редки и ценни издания – 53 загл. (7538 файла);
• архивни документи, в т.ч. снимки и портрети – 656 рег. ед. (6178 

файла):
  – Български исторически архив – 2312 файла;
  – ориенталски документи – 2808 файла;
  – снимки и портрети – 1058 файла;
• графични документи – 10 загл. (282 файла);
• картографски документи – 41 загл. (96 файла);
• продължаващи издания – 5 загл. (13 792 файла).
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През 2016 г. стартира, а през 2017 г. предстои окончателното внед-
ряване на нов софтуер за виртуално споделяне на дигитализираните биб-
лиотечни единици. Програмният продукт, от една страна, ще улесни слу-
жителите на Библиотеката в работата им по метаданните и споделянето 
на сканираните обекти, а от друга страна, ще подпомогне читателите при 
ползването на Дигиталната библиотека. 

Разработваната нова информационна система е с модулна архитек-
тура, което дава възможност за добавяне на нови функционалности (на-
пример за електронно обслужване на читателите) и за интегриране на из-
ползваните в момента информационни системи.

Участие в международната система COBISS 
Националната библиотека участва в международната кооперира-

на библиографска система и услуги (COBISS), създадена през 1991 г. от 
ИЗУМ (Mарибор, Словения). Тя е предназначена да обединява библиоте-
ките в национална библиотечно-информационна система със споделена 
каталогизация – локални библиографски бази данни COBIB, нормативна 
база данни CONOR, база данни с предметни рубрики COSUB и др. Елек-
тронният достъп на библиотеките и потребителите им до базите данни 
(търсене, свалянe на записи и други услуги) се осъществява чрез уебпри-
ложението COBISS/OPAC. Участието и работата в системата на други 
библиотеки от страната се подпомага от специалисти от Националната 
библиотека с курсове за квалификация и предоставяне на методична, кон-
султантска и експертна помощ. Квалификационните курсове се водят от 
преподаватели, лицензирани от института в Марибор.

През 2016 г. е водена активна кореспонденция с ИЗУМ, свързана с 
участието на Националната библиотека и библиотеката на НАЦИД в спо-
делената база данни COBISS. Присъединяването на библиотеката на НА-
ЦИД към системата беше свързано със системно осигуряване на квалифи-
цирана информационна и библиографска помощ.

За въвеждането на модул „Заемане“ в системата COBISS 3 на Наци-
оналната библиотека е организирано и проведено обучението на служител 
на Библиотеката в ИЗУМ. На годишната конференция, организирана от 
ИЗУМ и проведена в Марибор, Словения, са осъществени редица важни 
срещи, отнасящи се до вземане на решения, свързани с изходите от систе-
мата COBISS за изданията на Националната библиография.

Статистическо отчитане на 
националната издателска продукция на страната
Една от задачите с национална отговорност, поета от Библиотеката, 

е предоставяне на годишна статистическа информация за всички видове 
документи, издадени на територията на страната. 
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През отчетния период за Националния статистически институт е 
организирана, въведена, кодирана и предадена информацията за книгоиз-
дателската дейност за 2015 г.:

• Данни за 9308 книги и други видове самостоятелни издания.
• Данни за 1150 продължаващи издания.

За сравнение изпратената статистическа информация за 2014 г. об-
хваща 7641 книги и други самостоятелни документа и 1144 продължава-
щи издания.

Консервация и реставрация 
на архивни и други видове документи
Дейностите по опазване и възстановяване на писмени културни 

ценности, съхранявани в Националната библиотека, са свързани с: кон-
сервация и реставрация на архивни материали; реставрация на архивни 
материали, които участват в изложби или други инициативи; подвързване; 
профилактика на фондове в хранилищата и читалните зали в основната 
сграда на Библиотеката; методична и консултантска дейност за библио-
теки, институции и граждани, свързана с опазването и съхранението на 
различни видове документи и архивни материали.

РЕСТАВРИРАНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2016 Г.

ОТДЕЛ/ПРОГРАМИ/ВЪНШНИ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТИ
(брой)

СТРАНИЦИ
(брой)

отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ 126 21 306

отдел „Български исторически архив“ 33 1 011

отдел „Ориенталски сбирки“ 1 658 4 521

отдел „Читални и книгохранение“ 75 5 084

отдел „Библиографско и информационно 
обслужване“ 2 116

отдел „Специални колекции“ 48 204

програма „Осинови книга“ 1

Външни заявки 46 1 899

ОБЩО: 1 989 34 141
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Дейността по подвързването включва: подвързване, преподвързва-
не или частична реставрация на документи във вид на книжни тела, по-
стъпили за реставрация от направление „Опазване на ръкописно-доку-
ментално наследство“ и/или от външни поръчки; поправки или частична 
реставрация на книги с твърди корици, или изцяло ново подвързване на 
съвременни книги с меки корици. През 2016 г. общият брой на постъпи-
лите книжни тела за реставрация на подвързията са 155, като 7 от тях са 
външни поръчки. 

Задължителната профилактика на фондовете през годината за пър-
ви път се извърши по иновативна екологична методика, щадяща здравето 
на служителите, които обработват документите. Общият брой обработени 
библиотечни единици през август 2016 г. е 252 045.

Научноизследователска дейност

Научноизследователската и приложна дейност на Националната 
библиотека продължи в области, за които тя е единствен център: славян-
ска палеография, археография, османистика, библиотекознание и библио-
графия, консервация и реставрация.

Академичният състав на Библиотеката през 2016 г. е 19 души на 
щатна длъжност, разпределени по академични длъжности и научни степе-
ни, както следва:

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 
В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПО СЕКЦИИ

 

 Библиография и 
библиотекознание Книгознание...

Асистент 4 4

Глав. асистент – 4

Доцент 2 5

Професор – –
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НАУЧНИ СТЕПЕНИ 
В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПО СЕКЦИИ

 Библиография и 
библиотекознание Книгознание...

Доктор 4 10

Доктор на науките – 1

Докторанти 2 2

В сравнение с 2015 г. съставът е намалял с четирима души – от 23 на 
19. Спадът не е голям, но е чувствителен, тъй като се отнася за 3 хабилити-
рани лица с опит и значителна научна продукция. Положителна тенденция 
е навлизането на млади хора в науката, защитената дисертация в Научна 
секция по библиография и работата по още четири докторантски теми.

С решение на Научния съвет от 14.11.2016 г. научните секции по 
библиография и библиотекознание са обединени. През отчетния период 
е избрано ново ръководство на научните звена и на Общото събрание на 
учените в Библиотеката. Проведени са избори за нови ръководни органи 
на академичния състав: председател и научен секретар на Научния съвет, 
председатели на научните секции и ръководство на Общото събрание на 
учените в Националната библиотека.

През годината са завършени и издадени 2 самостоятелни моно-
графии и 1 в колектив. Публикувани са: 37 самостоятелни статии и 3 в 
съавторство; 11 рецензии и отзиви, от които за книги и сборници – 2, за 
дисертационни трудове – 7 и за дипломни работи – 2. Участията в научни 
журита за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ са 
2: за хабилитационен труд – 1; конкурс за заемане на академична длъж-
ност „глав. асистент“ в НБКМ – 1. Изнесени са общо 14 научни доклада, 
3 от които на международни научни форуми. През годината сътрудни-
ци на Библиотеката са извършили над 20 експертни оценки, свързани с 
реставрационни и консервационни дейности на книги и ръкописи, над 
10 експертни становища и оценки на документи, старопечатни и редки 
издания.

Голяма част от членовете на научните секции в Библиотеката са хо-
норувани преподаватели в различни висши училища. Основната част от 
тях са хабилитирани лица, които изнасят цялостни курсове по дисципли-
ните, свързани с тясната им специализация, но през 2016 г. има и неха-
билитирани сътрудници, които успешно се изявяват в преподавателската 
дейност. 
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През изминалата година са изнесени лекции пред студенти от раз-
лични висши учебни заведения, специалисти и гости на Националната 
библиотека по тематики, свързани със специалните колекции, запознаване 
с основни дейности и отдели на Библиотеката и с нейните информацион-
ни възможности, както и по въпроси от историята и създаването на някои 
от отделите и направленията и др.

Дейността на научната общност в Националната библиотека през 
2016 г. е с добра оценка в сравнение както с предишната година, така и 
с тази на сродни организаци и. Намаленият състав на Научния съвет (в 
момента 6 хабилитирани лица) предполага да се положат усилия за из-
растването на научните кадри в Библиотеката чрез явяване на конкурси за 
хабилитиране и конкурси за редовни и задочни докторанти.

Издателска дейност

През 2016 г. издателската дейност се извърши по предварително 
приет и утвърден от Редакционно-издателския съвет план. От месец сеп-
тември в Печатницата е възстановена книговезката дейност, преустанове-
на през 2003 г. До края на отчетния период са подвързани 260 бр. вестни-
ци, изработена е твърда подвързия на 20 бр. книги, а чрез машинно лепене 
са направени 2700 бр. корици. 

Издадени са:
• 6 броя на сп. „Библиотека“ – 1270 с.;
• „Никола Йонков Вапцаров. Биобиблиография 1980–2009“ – 336 с.;
• „Непредизвикано. Антология библиотечно творчество“ – 190 с.;
• „Селски бит и изкуство в Софийско“ – автори Ст. Л. Костов, Евдо-

кия Петева – фототипно издание с финансовата подкрепа на Програма 
„Помощ за книгата“ на Министерството на културата – 276 с.;

• „Петър Динеков. Дневници“ – разчитане на ръкопис – 1295 ръко-
писни с.

Външни поръчки: 
• „Опис на Видинският санджак от първата четвърт на 16 в.“ – ав-

тор Румен Ковачев – 292 с.;
• „ Еленски сборник“ в два тома – фототипно издание – 714 с.; 
• „Убийствено червено“ – автор Христо Троански – 304 с.
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Програми и проекти 
(международни, национални, други)

Националната библиотека през годината продължи активната си дей-
ност по разработване и осъществяване на различни програми и проекти:

• Като партньор в консорциум „Наследство БГ“ Библиотеката 
участва в проект по оперативна ос 1 от оперативната програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ – Изграждане и развитие на цен-
трове за върхови постижения. Целта на проекта е изграждането на ино-
вативна среда за достъп до ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство в колекциите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ чрез реставриране, дигитализиране и популяризиране на документи. 
В рамките на проекта се предвижда да бъде създаден и електронен ре-
гистър на реставрационна документация. Предстои да се изгради сайт на 
проекта, каталог и портал.

• За установяване на конкретните причини за отлива на ползватели 
на услугите в Националната библиотека през последните години бе под-
готвен проекта „Анализ на нагласите на потребителите и популяри-
зиране на  архивните колекции на Национална  библиотека  „Св.  св. 
Кирил и Методий“. Източник на финансиране: Национален фонд „Култу-
ра“, Договор № ПД-11-7А/12.07.2016 г. В непосредствена връзка с изпъл-
нението му е и формулирането на стратегически подходи за привличане 
на нови потребители. Популяризирането на специалните колекции от ос-
манотурски документи, старопечатни издания и такива от периода на Въз-
раждането е обвързано с прилагане на иновативни подходи, осигуряващи 
адекватното представителство на културната институция в съвременното 
информационно общество. 

• Изготвена е проектна разработка на решение за подобряване на 
съхранението на дигитални ресурси в Националната библиотека. Разрабо-
тено е софтуерно решение и уебпортал за осигуряване на споделен достъп 
до дигитализирани библиотечни ресурси между регионалните библиотеки 
и Националната библиотека. В софтуерната платформа метаданните, опис-
ващи дигиталните ресурси, са представени в RDF триплети. Специално 
внимание е обърнато на възможностите за развитие и бърза експанзия 
на решението за включване на регионални и международни библиотеки. 
Идейният проект е дело на екип от библиотечни специалисти и разработ-
чици от „Айдентрикс“ ООД. 

• От доброволци и специалисти от Националната библиотека е раз-
работен идеен проект Тефтерчето на Васил Левски – е-издание, с който 
да се отбележи годишнината от рождението на Апостола през 2017 г.
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• Националната библиотека е партньор в проекта Europe Direct. На 
територията на Библиотеката функционира Европейски документационен 
и информационен център в мрежата Europe Direct. Проектът е финансиран 
по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество“ 
на Столична oбщина, като целта е да улесни достъпа на обществото до 
информационните ресурси, посветени на ЕС.

Международна дейност

В Националната библиотека се осъществяват координационни дей-
ности по отношение организацията и участията в национални и междуна-
родни прояви, срещи и проекти, в сферата на библиотечното дело, книго-
издаването и нематериалното наследство. Взаимодействията и сътрудни-
чеството на национално и международно равнище са динамични процеси 
с все по-усилено търсене на различни перспективи за разширяване на въз-
можностите за диалог и партньорство.

Националната библиотека поддържа интензивни контакти и орга-
низира редовни срещи с регулаторните органи и обществени медии в стра-
ната, с Комисията по култура и медии към Народното събрание, участва 
в сесии на експертни комисии, засягащи библиотечното дело. Активни са 
усилията по изпълнение на национални и международни проекти за мо-
дернизиране дейността на Библиотеката, в това число дигитализация на 
културното наследство, съхранявано в нея.

Международната дейност на Националната библиотека е насочена 
към стимулиране на партньорство и сътрудничество, обмен и разпростра-
нение на информация, знания и печатни издания, споделяне на примери за 
добри практики,  интегриране с европейските стандарти.

Традиционно близки са контактите с представителите на регионал-
ните библиотеки в страната, както и съвместната работа по внедряване 
на нови информационни и комуникационни технологии в териториалните 
библиотечни мрежи.

Националната библиотека организира и подкрепя прояви за попу-
ляризиране на българската книжовна култура на местно и международно 
ниво чрез открити творчески прояви, дискусии, международни книжни 
изложения и др. 

През годината директорът на институцията, ръководителите на 
структурните звена и експерти са участвали в следните международни 
форуми: 

• Среща на съвета на COBISS.Net в Марибор, Словения (7–9 юли 
2016 г.);
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• Участие в научна конференция COBISS’2016 в Марибор, Слове-
ния (21–23 ноември 2016 г.); 

• Среща със Саудитската фондация „Крал Абдулазиз“ в Риад, Сау-
дитска Арабия за обсъждане на меморандум за сътрудничество и догова-
ряне на областите на сътрудничество и партньорство (27 ноември–1 де-
кември 2016 г.);

• Участие в Дни на съвременната българска литература в Републи-
ка Македония, проведени в Националната и университетска библиотека 
„Св. Климент Охридски“, Скопие.

През отчетния период са подписани и подновени договори за вза-
имно сътрудничество с Националните библиотеки на Португалия, Испа-
ния, Сърбия, Саудитска Арабия, Иран, Македония, Унгария, Украйна.

През 2016 г. особено интензивно бе сътрудничеството с културни 
и обществени институции от държавите Беларус, Египет, Иран, Китай, 
Кралство Саудитска Арабия, Република Македония, Турция, Украйна, 
Франция и др. 

Националната библиотека продължи поддържането на членството 
си и участва в инициативите и редовните годишни сесии на следните меж-
дународни библиотечни организации:

• Конференцията на директорите на европейските национални биб-
лиотекари (CENL);

• Международната библиотечна асоциация (IFLA). 

В международната дейност на Националната библиотека значител-
но място заема съвместната работа с наши и чужди посолства, културни 
центрове и институти. През 2016 г. по повод развитие на сътрудничест-
вото и провеждането на съвместни инициативи Библиотеката е посетена 
от посланици, културни аташета и директори на чуждестранни културни 
институти. 

Продължи съвместната работа със следните национални и между-
народни библиотечно-информационни системи:

• The European Library (TEL);
• World Digital Library (WDL);
• Национална академична библиотечно-информационна система 

(НАБИС).

През 2016 г. тенденцията Националната библиотека да бъде предпо-
читан партньор и домакин в провеждането на културни прояви, събития, 
пресконференции, кръгли маси, срещи и изложби се задълбочи. Нараства-
щият брой организирани събития се отчита като положителна практика. 

През изминалия период Националната библиотека е домакин, съор-
ганизатор или организатор на редица изложби:

• Фотоизложба „Религиите в Индия“ по повод националния праз-
ник на Република Индия – януари 2016 г.
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• Изложба „70 години вестник „Стършел“. Що е „Стършел“ свър-
шил“ – февруари 2016 г.

• Националната изложба „Пенчо Славейков. 150 г. от рождението“ 
– април 2016 г.

• Пролетна изложба на детско и ученическо творчество – април 
2016 г.

• Националната изложба „Благословен с мъдростта“ – май 2016 г.
• Детска изложба, организирана от сдружение „Духовно огледало“ 

– май 2016 г.
• Изложба живопис на Пламен Вълчев и Фанна Коларова – май 

2016 г.
• Изложба с художествени фотографии „Киево-Печорска Лавра – све-

тиня на Украйна“, организирана съвместно с Посолството на Украйна, по по-
вод 25-ата годишнина от независимостта на Украйна – септември 2016 г.

• Изложба „Книги и правосъдие“ на старопечатни ръкописи и изда-
ния – октомври 2016 г.

• Фотоизложба на Институт „Конфуций“ по повод националния 
празник на Китайската народна република – октомври 2016 г.

• Две изложби „Емил Коралов, неконформистът“ и „Милка Петро-
ва-Коралова, скиталката, дъщеря на света“, организирани съвместно с На-
ционален литературен музей, Национален дворец на децата с Дом музей 
„Ангел Каралийчев“, Фондация „Елена и Христо Генчеви“, Община Вър-
шец, Художествена галерия – Добрич – ноември 2016 г. 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Сграден фонд
Сградата е монолитна, книгохранилищата са отделени от работните 

помещения с изключение на осмия етаж, където хранилището е намалено 
по площ и останалата част е заета от работни помещения. По предписания 
на ПБЗН от 2015 г. и от 2016 г. в края на годината е организирано поетап-
но преместване на служителите от Национална библиографска агенция от 
осмия на първия етаж. 

В резултат на дългогодишни течове и овлажняване на таваните и 
стените, състоянието на част от хранилищата е в критично състояние и 
това наложи да се извършат поредица от аварийни  ремонтни дейности и 
да се обезопасят съхраняваните ценни документи. Подменена е дограмата 
в част от коридорите и работните помещения в Библиотеката. Направен е 
частичен ремонт на покрива. Извършен е ремонт и обзавеждане на зоната 
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за регистрация на читателите. Започнати са ремонт и обновяване на засе-
дателната зала. Обособени са зони за отдих и почивка за  потребителите 
на Библиотеката на първи и втори етаж. Инсталирани са дифузери за вода 
в коридорите. Оптимизирано е пространството на сутеренния етаж, като 
са осигурени складови помещения за съхраняване на техника, обособени 
са изолатор за дарения и склад за вторични суровини.

Електрически инсталации
През 2016 г. е изградена нова електрическа инсталация в помеще-

нията на Националната библиографска агенция, Каталогизацията и Ме-
тодическата читалня. В читалнята са обособени 15 работни места за по-
требители с възможност за провеждане на квалификационни курсове. 
Сменени са две електрически табла. Пожароизвестителната и климатич-
ната инсталация, макар и в лошо състояние, се поддържат според възмож-
ностите и наличните ресурси. Охранителната дейност в Библиотеката се 
осъществява по договор с външна фирма.

Водоснабдяване и канализация
Канализационните тръби и тръбите за парното отопление в Нацио-

налната библиотека са амортизирани и много често аварират. През годи-
ната текущо са извършвани неотложни аварийни ремонти. През август е 
направен ремонт на водопроводни тръби и на мръсен канал.

ПЕРСОНАЛ

Численост на персонала
През 2016 г. служителите в Националната библиотека наброя-

ват 206 щатни бройки (щ. бр.) и 14 извънщатни бройки по ПМС № 66.
През 2016 г. постъпилите на работа в Библиотеката са 54 човека, 

напуснали – 63, като прекратяването на трудовия им договор е:
• до изтичане на срока за изпитване – 9 бр.;
• по взаимно съгласие на страните – 26 бр.;
• с писмено предизвестие от служителя – 8 бр.;
• срещу уговорено обезщетение – 1 бр.;
• без предизвестие от служителя – 1 бр.;
• с предизвестие от работодателя – 4 бр.;
• поради придобито право на пенсия – 14 бр.
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Административна структура на персонала
През октомври с утвърден от министъра на културата нов Правил-

ник за дейността на НБКМ е внедрена нова структура от края на ноември 
2016 г.:

ДИРЕКЦИЯ – 4 щ. бр.

Директор
Зам.-директор – Дирекция „Библиотечни дейности“
Зам.-директор – Дирекция „Създаване на информационни ресурси“
Зам.-директор – Дирекция „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. Междубиб-

лиотечно заемане“ – 11 щ. бр.

– Направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“ 
– 36 щ. бр.

Ръководител направление, доцент – 1 щ. бр.
Отдел „Български исторически архив“ – 7 щ. бр.
Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ – 6 щ. бр.
Отдел „Ориенталски сбирки“ – 6 щ. бр.
Отдел „Реставрационен център“ – 16 щ. бр. 

– Направление „Информационно осигуряване на библиотечните 
дейности“ – 13 щ. бр.

Ръководител направление – 1 щ. бр.
Отдел „Информационни технологии. COBISS център“ – 6 щ. бр.
Отдел „Дигитална библиотека“ – 6 щ. бр.

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 кни-

жнина“ – 14 щ. бр.
Отдел „Набавяне и регистрация на чуждестранни издания“ – 5 щ. бр.
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– Направление „Библиографска обработка на библиотечни доку-
менти“ – 20 щ. бр.

Ръководител направление – 1 щ. бр.
Отдел „Каталогизация и контролни файлове“ – 12 щ. бр.
Отдел „Семантична обработка и регистрация“ – 7 щ. бр.

– Направление „Национална библиографска агенция“ – 29 щ. бр.
Ръководител направление – 1 щ. бр.
Отдел „Библиография на книги и други видове документи“ – 10 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“ – 12 щ. бр.
Отдел „Административен офис“ – 5 щ. бр.
Отдел „Финансово-счетоводна дейност“ – 4 щ. бр.
Отдел „Човешки ресурси“ – 3 щ. бр.

– Направление „Стопански дейности“ – 18 щ. бр.
Отдел „Управление на собствеността“ – 6 щ. бр.
Отдел „Копирен център“ – 3 щ. бр.
Отдел „Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница“ – 

9 щ. бр.

Възрастова структура на персонала
През 2016 г. възрастта на служителите е разпределена по следния 

начин:
• до 25 г. – 5 бр.;
• 25 до 40 г. – 54 бр.;
• 41 до 55 г. – 83 бр.;
• 56–63 г. – 59 бр.;
• над 63 години – 5 бр.

Заплащане
През отчетната година са направени увеличения на работната за-

плата, както следва: 
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•  Със заповед на директора №РД-15-26 от 25.02.2016 г. са увеличе-
ни основните месечни работни заплати на персонала в Националната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на база на субсидираната численост от 
206 щатни бройки, считано от 01.03.2016 г.

• Със заповед на директора №РД-15-154 от 24.11.2016 г. са увеличе-
ни минималните прагове на основната работна заплата на библиотечните 
длъжности, считано от 01.12.2016 г.

Средномесечният доход на служителите в Националната библиоте-
ка за 2016 г. от заплати и допълнителни възнаграждения е 709,76 лв.

Обучение и квалификация на персонала
През 2016 г. е продължена традицията за въвеждане на новоназ-

начени служители в спецификите на работните процеси в Национална-
та библиотека от ръководителите на направления. След приключване на 
въвеждащото обучение ръководителят на структурното звено и прекият 
ръководител правят цялостен преглед на работата на новопостъпилия слу-
жител през периода, като:

• оценяват натрупания практически опит в края на определеното 
време за въвеждащо обучение;

• оценяват работата на новопостъпилия служител и обсъждат заед-
но предстоящите за изпълнение задачи.

По план са проведени задължителните квалификационните курсове, 
предназначени за библиотечни специалисти. Проведени курсове COBISS:

• Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и дан-
ни за фонда 

 Дата: 06–08 април 2016 г.; Часове: 24 ч.; Kурсисти: 5 бр.;
 Дата: 13–15 април 2016 г.; Часове: 24 ч.; Kурсисти: 6 бр.;
• Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – разширен 

курс
 Дата: 16–20 май 2016 г.; Часове: 40 ч.; Kурсисти: 13 бр.;
• Използване на софтуера COBISS3/Фонд – продължаващи издания
 Дата: 09–10 септември 2016 г.; Часове: 16 ч.; Kурсисти: 8 бр.;
• Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс
 Дата: 26–30 септември 2016 г.; Часове: 40 ч.; Kурсисти: 7 бр.;
• Използване на софтуера COBISS3/Заемане
 Дата: 08–10 ноември 2016 г.; Часове: 24 ч.; Kурсисти: 13 бр.;
 Дата: 29 ноември – 01 декември 2016 г.; Часове: 24 ч.; Kурсисти: 

11 бр.
През 2016 г. в петте квалификационни курса (200 учебни часа) са 

преминали обучение 64 библиотечни специалисти.

Във връзка с новите промени в Закон за обществените поръчки, в 
сила от 15. 04. 2016 г., на 01.04.2016 г. (8 ч.) юрисконсултът на Национал-
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ната библиотека посети курс на тема: „Новият закон за обществените по-
ръчки и правилникът за неговото прилагане“, финансиран от бюджета на 
Националната библиотека.

През декември е проведено обучение на служителите от направле-
ние „Опазване на ръкописно-документално наследство“ за работа с ново-
закупения букскенер.

Разпределение на персонала по основни критерии

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

12

18

13

36

29

20

20

54

4

Направл.„Адм.-финан. Дейности“

Направл.„Стоп. Дейности“

Направл.„Информ. осигуряване на библ. Дейности“

Направл.„Опазване на ръкоп.-докум. Наследство“

Направл.„Нац. библиогр. Агенция“

Направл.„Библиогр. обработка на библ. докум.“

Направл.„Комплектуване на библ. докум.”

Направл.„Обслужване на потребители“

Дирекция

ВИД НА ПЕРСОНАЛА

109

71

36

46

106,5

59,5

Професионален
библиотечен

персонал

Друг
квалифициран

персонал

Друг персонал

2016 2015109

46

59.5

106.5

36

71

Професионален Друг квалифициран Друг 

2015 2016
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ОБРАЗОВАНИЕ

2016 2015

С висше образование, от тях:
   – с библиотечна квалификация

164
136

171
134

Със средно образование, от тях:
   – с библиотечна квалификация

41
7

41
5

ПОЛ И ВЪЗРАСТ
  

2016 г.

3

45

69

50

11
8 13

8 3

До 25 години От 25 до 40
години

От 41 до 55
години

От 56 до 63
години

Над 63
години

Жени Мъже

2015 г.

5

43

3

73

55

41 11107

До 25 години От 25 до 40
години

От 41 до 55
години

От 56 до 63
години

Над 63 години

Жени Мъже
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Условия на труд
През 2016 г. Комитетът по условия на труд (КУТ) при Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ефективно подпомага директора 
на Библиотеката в управлението на дейността по осигуряване на здраво-
словни и безопасни условия на труд. В съответствие с действащата нор-
мативна уредба по безопасност и здраве на работа. КУТ следи активно за 
недопускане на нарушения на трудовото законодателство. През отчетната 
година КУТ редовно провежда заседания съгласно утвърдения Правилник 
за работа, на които са предлагани и разглеждани мерки за подобряване ус-
ловията на труд, обсъждани са и са вземани решения по текущи въпроси, 
свързани със здравословните и безопасни условия на труд. 

Инструктажите (начален, периодичен, извънреден и на работното 
място) са провеждани от съответните длъжностни лица, назначени със за-
повед на директора през  януари, в срок и в съответствие с изискванията 
на нормативната уредба. 

Под ръководството на Комитета по условия на труд са проведени 
следните по-важни мероприятия за подобряване условията на труд и оси-
гуряващи безопасна и здравословна работа:

♦ Периодично и по сигнал са извършвани проверки за условията на 
труд по работните места.

 • През януари комисия, определена със заповед на директора, оп-
редели подходящи работни места за хора с намалена работоспособност и 
в срок до 14 февруари 2016 г. са уведомени съответните органи – Терито-
риалното поделение на НОИ и Агенцията по заетостта.

 • През април са подадени уведомления до Инспекцията по труда 
съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд.

 • Текущо през цялата година са подменяни дефектиралите осве-
тителни тела.

 • В изпълнение на чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд и чл. 4 от Правилата за оказване на първа долекарска по-
мощ при увреждане на здравето при работа са закупени най-необходими-
те лекарствени и медицински материали за оказване на първа долекарска 
помощ. 

 • Периодично са провеждани акции по кръводаряване в Наци-
оналния център по трансфузионна хематология, в която вземат участие 
служители от Националната библиотека.

 • Въз основа на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за работно облекло 
за служителите са закупени работни дрехи за служителите от направление 
„Опазване на ръкописно-документално наследство“, oтдел „Издателство. 
Книговезница. Печатна база. Книжарница“ – сектор „Печатна база“, oтдел 
„Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“ – сектор 
„Административно-стопански“.
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 • През май–юни 2016 г. служителите в Библиотеката са минали 
на профилактични прегледи.

 • Направени са измервания на температурите в работните поме-
щения през най-горещите и най-студените дни. Резултатите наложиха на-
маляване на работното време до нормализиране на ситуацията, което се 
удостовери със заповед.

 • През октомври 2016 г. се проведе необходимата организация за 
закупуване и доставка на противогрипни ваксини и се извърши имуниза-
ция на желаещите служители.

• В края на годината на служителите са направени индивидуални 
застраховки „Активна грижа“, с които при необходимост да получат на-
временна медицинска или първа долекарска помощ през календарната го-
дина.

Като резултат от проведено анкетно проучване през 2016 г. по про-
ект, финансиран от Национален фонд „Култура“, през последното триме-
сечие са осъществени поредица от дейности по отношение материално-
техническата база на Библиотеката (закупуване на офис столове за служи-
телите, обособяването на кътове за отдих, поставяне на енергоспестяващи 
електрически крушки с естествена светлина, поставяне на дифузери за 
вода в коридорите, зареждане със санитарни материали в тоалетните, смя-
ната на дограма). Значително са подобрени условията на труд и почивка 
на служителите. Тази положителна тенденция е оценена високо както и от 
работещите, така и от ползвателите на Библиотеката. 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е най-старата 
културна институция, създадена с Указ № 15 от 18.06.1898 г. на Княз Фер-
динанд. Тя е културен институт с национално значение – второстепенен 
разпоредител с бюджет към министъра на културата, на основание Закона 
за обществените библиотеки в сила от 06.07.2009 г., изм. ДВ, бр. 68 от 
02.08.2013 г. и ПМС № 14/31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и 
второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата. 
От 2016 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ прилага 
системата на делегиран бюджет (Закон за закрила и развитие на културата, 
ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).

Финансирането на културния институт се осъществява чрез бюджет 
по две направления:

• от собствени приходи;
• от субсидия. 
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За изпълнение на основните си функции със Закона за държавния 
бюджет (ЗДБ) за 2016 г. е утвърден бюджет на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ по разходната част в размер на 3 175 750 лв., а 
по приходната – в размер на 202 000 лв. Същият е определен на база 206 
щатни бройки.  

В резултат на извършените корекции към 31.12.2016 г. уточненият 
план на приходите е променен на 252 197 лв., а на разходите на 3 255 147 лв. 

Приходи 

Анализ на изпълнението на приходите
Постъпилите приходи на Национална библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ към 31.12.2016 г. са в размер на 252 197 лв., което представлява 
100.00% изпълнение спрямо утвърдения за 2016 г. годишен размер на при-
ходите от 252 197 лв. и 24,85% преизпълнение на приходите над плана по 
ЗДБ (202 000 лв.). Съпоставени с отчетените постъпления за същия пери-
од на 2015 г. (231 608 лв.), приходите бележат увеличение от 8,89% или са 
постъпили с 20 589 лв. повече.

Разпределение на приходите по параграфите от Единната бюджетна 
класификация (ЕБК) е, както следва:

§§24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продук-
ция“ – общо в размер на 92 573 лв. Това са приходи, реализирани от част 
от основната дейност на културния институт:

• от продажба на читателски карти и услуги на НБКМ – 82 243 лв.;
• от абонамент – 5820 лв.;
• от специализирани издания на НБКМ – 4510 лв.

§§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ – 119 740 лв. Заемат 
най-голям относителен дял в общия размер на реализираните приходи – 
47,48%. Реализират се на основание сключени договори за предоставяне 
на имущество под наем на български фирми и физически лица. 

§§25-01 „Такси за административни и други услуги и дейности“ 
– 36 326 лв., което представлява 14,40% от общия размер на реализира-
ните приходи. Тези такси са събрани на основание утвърден Ценоразпис 
от директора на Библиотеката във връзка с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. и 
с ПМС № 268 от 02.10.2015 г. за допълнение на Тарифа за таксите. Цено-
разписът се актуализира текущо и в него са утвърдени цени на отделните 
услуги, извършвани от Националната библиотека – за присъждане на из-
дателски идентификатор (код); за библиотечно обслужване; за обслужване 
с ръкописни, архивни и специални колекции; сканиране, заснемане с ка-
мера, принтиране, подвързване; консервация и реставрация; полиграфи-
чески и книговезки услуги; други услуги. 
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§§36-19 „Други неданъчни приходи“ (от предадени вторични су-
ровини и от продажба на тръжна документация) – 432 лв., което представ-
лява едва 0,17% от общия размер на реализираните приходи.

§§37-01 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – вне-
сен дължим ДДС в размер на 25 762 лв., отразен със знак минус в отчета 
за касово изпълнение към 31.12.2016 г.

§§37-02 „Внесен данък върху приходите  от  стопанска дейност 
на бюджетните предприятия“ – отчетен е 3% данък върху приходите от 
стопанска дейност в размер на (-3033 лв.). 

§§45-01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно полу-
чени суми от страната“ – получени дарения в размер на 31 921 лв., които 
в процентно изражение са 12.66 % от общите приходи. В голямата си част 
това са дарения във връзка с проведена дарителска кампания за закупу-
ване на камера за дезинсекция по метода „Аноксия“, чиято основна цел е 
да се осигурят условия за съхраняване на книжния фонд и запазването на 
книжовно-документалното наследство.

Разходи

Анализ на изпълнението на разходите
Общият размер на разходите по отчета за касовото изпълнение В-3 

на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ към 31.12.2016 г. е 
3 222 807 лв., което представлява 99% от уточнения годишен план.

От структурна гледна точка разпределението на разходите е след-
ното:

§01-00 „Заплати“
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2016 г. са в размер на 

1 754 253 лв., което представлява 99,91% изпълнение спрямо уточнения 
годишен план от 1 755 868 лв. за 206 щатни бройки или 54,43% от общия 
размер на разходите. 

§02-00 „Други възнаграждения“
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2016 г. са в размер на 

213 545 лв., което е 100.00% изпълнение спрямо уточнения годишен план. 
Тук са отчетени разходите за плащания на нещатния персонал, нает по 
трудови правоотношения, на персонала по извънтрудови правоотноше-
ния, изплатените суми за СБКО и други, с характер на възнаграждение, 
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение и други плаща-
ния и възнаграждения (болнични от работодател).

§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“
Изразходените средства по отчет към 31.12.2016 г. са 334 651 лв., 

или 92,63% от уточнения годишен план от 361 291 лева. Отчетените раз-
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ходи са свързани с разходите по §01-00 и §02-00 по нормативи, определе-
ни със ЗБДОО за 2016 г. и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ 
и ДЗПО, като е спазено съотношението работодател/работник от 60:40.

§10 „Издръжка“
Разходите за издръжка са в размер на 761 235 лв., което представля-

ва 99,46% от годишен размер от 765 320 лв. по уточнен план и 23,62% от 
общия размер на разходите. 

Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външ-
ни услуги (обичайни разходи за дейността като: телекомуникационни и 
пощенски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер, интернет, 
охрана, разходи за абонаменти и др. в размер на 433 354 лв., или 56.93% от 
общите разходи за издръжка); разходите за вода, горива и енергия (195 928 
лв., които представляват 25.74% от общия размер на разходите за издръж-
ка) и разходи за материали (канцеларски, хигиенни материали, консума-
тиви за офис техниката и др. в размер на 82 626 лв.) и 74 бр. компютърни 
конфигурации на стойност 25 706 лв. 

Освен тях в разходите за издръжка се отчитат и разходите за коман-
дировки в страната и чужбина, разходите за придобиване на активи с ху-
дожествена и историческа стойност и книги за библиотеките, разходите за 
текущ ремонт на сградния фонд, на компютри и офис техника, разходите 
за застраховки и др.

Платените държавни данъци, такси, наказателни лихви и админис-
тративни санкции за 2016 г. са в размер на 651 лв., а платените общински 
данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – 13 605 лв.

§46-00 „Разходи за членски внос“
Изразходените средства по отчет към 31.12.2016 г. са в размер на 17 

512 лв. – членски внос към международните организации – IFLA; CENL; 
ISBN; ISSN; ISMN; EBSKO; GALE – CENGAGE Learning; Европейската 
библиотека – The EuropeanLibrary.

Капиталови разходи
През 2016 г. за пръв път от построяването на сградата през 1952 г. са 

вложени средства по §§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни матери-
ални активи“ в размер на 56 955 лв. за подобряване на съществуващата 
материално-техническа база, а именно за частичен ремонт на покрива на 
Националната библиотека, ремонт на книгохранилища и за подмяна на 
дограма. 

Към 31.12.2016 г. по §§52-03 „Придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения“ са отчетени разходи в размер на 43 797 лв. за 
закупуване на камера за нетоксично почистване на книги и документи по 
системата „Аноксия“ и за сканираща техника от висок клас, позволяваща 
сканирането на разнообразни видове документи.
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По §§52-01 „Придобиване  на  компютри  и  хардуер“ е отчетена 
сума от 3856 лв., изразходена за закупуване на сървър-дисков масив, а по 
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ – сумата от 10 786 
лв., платени за периода вноски за товарен минибус, закупен на изплащане.

За нематериални дълготрайни активи към 31.12.2016 г. са отчетени 
общо разходи в размер на 11 961 лв. за закупуване на програмни продукти 
и лиценз за публикуване на печатно издание. 

Въпреки че за капиталови разходи са изразходвани общо 127 355 
лв., това представлява едва 3,95% от общия размер на разходите.

За 2016 г. НБКМ няма неразплатени задължения към доставчи-
ци и контрагенти. 
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Приложение 1.

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

ПРЕЗ 2015 И 2016 Г.

№
по 
ред

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Единица
мярка

ОТЧЕТ за 
2015 г.

ОТЧЕТ за 
2016 г.

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 7 997 053 8 040 804

2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 44 933 64 871

3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. 118 332

4. Текущо получавани продължаващи 
издания брой заглавия 1 639 1 420

5.
Постъпили в Библиотеката и 
разпределени депозитни екземпляри за 
библиотеките в страната

рег. ед. 221 346 246 552

6. База данни, онлайн 

– COBISS.BG брой записи 28 161 30 319

– Дигитална библиотека брой 
документи 456 796

– Национален регистър на издаваните 
   книги брой записи 10 802 10 881

7. Статистика на националната издателска 
продукция

– на монографични издания рег. ед. 7 641 9 308

– на продължаващи издания брой заглавия 1 144 1 150

8. Регистрирани читатели брой 12 343 12 217

9. Регистрирани читатели – посещения брой 84 154 83 273

10. Заети библиотечни материали рег. ед. 541 624 524 689
11. Откази на читатели брой 155 403

12. Библиографско и информационно 
обслужване (писмени справки) брой 677 862

13. Реставрирани и консервирани 
библиотечни и други документи

– реставрирани книжни тела брой 984 1 989
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– реставрирани подвързии брой 64 155

14. Изложби и друга културна дейност брой 118 130

15. Научна дейност

– дисертационни трудове брой заглавия 1 1

– публикации брой заглавия 37 49

16. Международна дейност:

– международни договори брой 1 5

– участие в международни форуми брой 3 3

– участие в международни 
   организации брой 6 7

– участие в международни бази данни:
   – – ISSN Virtua брой записи 200 229

   – – Index Translationum брой записи 1 461 1 943

17. Издания на Библиотеката (печатни и 
електронни)

– монографични издания брой 7 7

– продължаващи издания брой 45 35

18. Щатен състав брой 212 206

19. Приходи на Библиотеката

– от бюджета лева 2 431 168 3 059 287

– от собствени приходи лева 132 541 128 899

– спонсори и дарители лева 99 931 31 921

– проекти и др. лева - 2 700

20. Разходи на Библиотеката

– капиталови разходи лева 14 843 127 355

– за работни заплати и възнаграждения лева 1 990 050 1 967 798

– други лева 658 747 1 127 654
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Приложение 2.

Публикации на служители от Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ през 2016 г.

(научни сътрудници и специалисти)*

Монографични издания и самостоятелни документи 

Никола Йонков Вапцаров : биобиблиография 1980–2009 / [състав. 
Снежана Коларова ... и др.] ; [библиогр. ред. Елена Янакиева, Юлия Кара-
дачка-Симеонова]. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2016. 
– 336 с. ISBN 978-954-523-152-0

Други състав.: Росица Пъкова, Ефросина Ангелова-Пенкова, Елха Денева, 
Мариана Максимова, Юлия Карадачка-Симеонова.

Ковачев, Румен. Опис на Видинския санджак от първата четвърт на 
ХVІ век : стопанска и военно-административна структура. – София : Нац. 
библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2016. – 293 с. ISBN 978-954-523-155-1 

Културният потенциал на народните и художествените занаяти = 
Harnessing the cultural potential of traditional arts and crafts / [Димитър Ва-
силев ... и др.]. – Габрово : Сдружение Фабриката, 2016. – 208 с. ISBN 978-
619-90527-0-9 

Други авт.: Иван Кабаков, Мариана Николаева, Мария Попова, Мая 
Кръстева, Милена Звънчарова, Росица Бинева. 

Mусакова, Елисавета. Писмо и писачи в българските ръкописи до 
края на ХVІІ век. – София : НХА, 2015. – 136 с. ISBN 978-954-2988-29-8 

Стефанова, Радослава. Електронните ресурси с отдалечен достъп 
и националната библиография : дисертация за присъждане на образова-
телна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5. – Об-
ществени комуникации и информационни науки – Книгознание, библи-
отекознание, библиография. – София : [Р. Стефанова], 2015. – 338 л. : с 
диагр., сх., табл. + 1 автореферат (39 с.) 

Защитена пред Науч. жури през 2016 г.

* Имената на сътрудници на Библиотеката, които са участвали в публикациите като съав-
тори или с вторична авторска отговорност са отбелязани в библиографските описания с курсив. 
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Студии и статии в продължаващи издания и сборници

Александрова, Красимира. Библиотечен пиар: роля на библиотека-
та в хуманизацията, като фактор на общественото развитие [Електронен 
ресурс]. – В: Медиалингвистика [Електронен ресурс] (Санкт Петербург). 
– ISSN 2312-0274. – T. 5 (2016), с. 259–261.  

Начин на достъп (URL): http://medialing.spbu.ru/upload/files/
file_1481115662_5389.pdf. – Описан на 21.04.2017.

Александрова, Красимира. „Върви с мен“ – за мисията на биб-
лиографа между традицията и настоящето : [рецензия]. – В: Gloria 
bibliospherae : нишката на Ариадна : изследвания в чест на акад. проф. 
Александра Куманова : юбилеен сборник по случай 65 години от основа-
ването на УниБИТ. – София : За буквите – О писменехь, 2016. – ISBN 978-
619-185-211-6. – С. 1045–1047.

Александрова, Красимира. Ден на народните будители. – В: За 
Буквите. – ISSN 1312-3785. – Год. 38, бр. 48 (ноем. 2016), с. 21.

Александрова, Красимира. Опазване и съхранение на документи, 
чрез метода аноксия в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
/ Красимира Александрова, Искра Цветанска, Христо Златанов. – В: Биб-
лиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност : сборник 
с доклади от Национална конференция с международно участие, 8–9 сеп-
тември 2016, Шумен. – Шумен : Регион. библ. „Стилиян Чилингиров“, 
2016. – ISBN 978-954-2936-2. – С. 7–15.

Александрова, Красимира. Спасение за книгите : семейство беса-
рабски българи дарява на Националната библиотека голяма сума за специ-
ализиран апарат за дезинфекция на хартията : [интервю с] доц. д-р Краси-
мира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“. – В: Аз Буки. – ISSN 0861-3990. – Год. 25, бр. 43 (27 окт.–2 
ноем. 2016), с. 8.

Александрова, Красимира. Jавне библиотеке у Бугарскоj / прев. са 
бугарског Елизабета Георгиев. – В: Читалиште (Pančevo). – ISSN 2217-
5555. – Год. 15, бр. 28 (май 2016), с. 51–56. 

Също и на адрес: http://citaliste.rs/casopis/br28/aleksandrova_krasimira.pdf  
(27.04.2017).

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиография на трудовете на доц. 
д-р Александра Николаева Дипчикова. – В: Библиотека. – ISSN 0861-
847X. – Год. 23, бр. 6 (2016), с. 100–121.
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Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиография на трудовете на 
ст.н.с. Константинка Кирилова Калайджиева / Ефросина Ангелова-Пен-
кова, Росица Яначкова ; библиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 6 (2016), с. 22–49.

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиографията на ст.н.с. Констан-
тинка Калайджиева – път на всеотдайна и неуморна личност. – В: Библио-
тека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 6 (2016), с. 19–21. 

Богданова, Ивайла. Реставрацията на материали от отдел „Карто-
графски и графични издания“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 2 (2016), 
с. 16–22.

Богданова, Ивайла. Опазване на фондове, съхраняващи писмено 
културно наследство. – В: Проблеми на изкуството. – ISSN 0032-9371. – 
Год. 49, бр. 2 (2016), с. 50–52.

Божилова, Камелия. Работата на архивиста в библиотечния сектор 
– документални източници за дейността на читалище „Пенчо Славейков. 
– В: Университетски четения по архивистика. Т. 4, IX научна конферен-
ция Университетското професионално архивно образование и архивно-
информационният сектор – реалности и предизвикателства. – София : СУ 
„Св. Климент Охридски“, 2016. – С. 182–188.

Божилова, Камелия. Свещените места на Понишавието, запазени 
в района на гр. Годеч. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 6 
(2016) с. 165–170.

Божилова, Камелия. Читалище „Младост“ в с. Гинци – един забра-
вен юбилей. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 
20–26.

Борисова, Марчела. Библиотеката – активен фактор за културното 
развитие на столичния град. – В: Библиотеката на XXI век – практики, ко-
муникации, ефективност : сборник с доклади от Национална конференция 
с международно участие, 8–9 септември 2016, Шумен. – Шумен : Регион. 
библ. „Стилиян Чилингиров“, 2016. – ISBN 978-954-2936-2. – С. 147–151.

Бошнакова, Милкана. Архивният фонд на Константин Величков в 
Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в София. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, 
бр. 6 (2016), с. 171–179.
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Бошнакова, Милкана. Вместо СV. – В: Библиотека. – ISSN 0861-
847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 18–20.

Георгиев, Любомир. „България трябва да бъде на страната на Русия 
и нейните съюзници“ – участието на България в Първата световна война 
през погледа на Недялка Людсканова. – В: Първата световна война век 
по-късно. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016. – ISBN 
978-954-07-4205-2. – С. 255–263.

Георгиев, Любомир. Документи за българи, съхранявани в Индий-
ския национален архив. – В: Архивен преглед. – ISSN 0204-8132. – Бр. 2 [за 
2014] (2016), с. 30–35.

Георгиев, Любомир. Спомени на българския управител в Пирот 
през Първата световна война. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 
23, бр. 5 (2016), с. 27–40.

Георгиев, Любомир. Спомени за Първата световна война на Не-
дялка Людсканова, дъщерята на Драган Цанков  – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 23, бр. 6 (2016), с. 179–196.

Георгиев, Любомир. In Search of the Promised  Land. Bulgarian 
Settlers in the Banat (18th–19th Centuries). – В: Across the Danube: southeastern 
Europeans and their travelling identities (17th–19th C.). – Boston : Brill, 2016. – 
ISBN 978-90-04-33543-1. – С. 193–214.

Зафирова, Силвия. Българските нотни издания в международната 
система ISMN. – В: Книгоиздаване по време на криза : сборник с доклади 
от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във 
Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, посветен на 15-годишнината от създава-
нето на специалността „Книгоиздаване“. – София : Унив. изд. „Св. Кли-
мент Охридски“, 2016. – ISBN 978-954-07-4148-2. – С. 249–259.

Звънчарова, Милена. Разпилени страници: щрихи към историята 
на един род от Банско. – В: Библиотека. – Год. 23, бр. 5 (2016) с. 86–94.

Иванов, Руслан. Едно дарение на Константинка Калайджиева за 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Библиотека. – 
ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 6 (2016), с. 54–71.

Иванов, Руслан. Нов фонд в БИА на дееца на Вътрешната маке-
доно-одринска революционна организация Анастас Разбойников (Семеен 
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фонд Анастас и Спас Разбойникови – бр. 902). – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 41–46.

Карадачка, Юлия. Библиография на трудовете на доц. д.и.н. Мил-
кана Иванова Бошнакова ; библиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. 
– В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 8–17.

Ковачев, Румен. Демографски промени и лични имена на стопани-
те от Габрово последната четвърт на ХVІІ век. – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 78–86.

Ковачев, Румен. Характеристика на личните имена в гр. Троян, вто-
рата половина на ХVІІ в. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 
6 (2016), с. 231–247.

Куманова, Александра. Акад. проф. д.п.н. Александра Куманова 
: систематично-хронологично азбучен автобиобиблиографски списък на 
трудовете / библиогр. ред. Силвия Филипова. – В: Gloria bibliospherae : 
нишката на Ариадна : изследвания в чест на акад. проф. Александра Кума-
нова : юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. 
– София : За буквите – О писменехь, 2016. – ISBN 978-619-185-211-6. – С. 
1327–1675.

Минчева, Боянка. „Архангелска хартия“ срещу всякакво зло : аму-
летен свитък от ХІХ век в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), 
с.102–114.

Минчева, Боянка. Книги и правосъдие : [отзив за изложба]. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 204–205.

Мусакова, Елисавета. Благословен с мъдростта : [отзив за изложба, 
посветена на 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски] 
/ Елисавета Мусакова, Боянка Минчева. – В: Библиотека. – ISSN 0861-
847X. – Год. 23, бр. 3 (2016), с. 7–10.

Мусакова, Елисавета. Се изгоню бэсҐ. – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 23, бр. 5 (2016), с. 115–119.

Нушев, Цветолюб. Писма и пощенска карта от Георги Бакалов до 
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Приложение 3.

ДАРИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2016 Г.

Oбществени организации и институции
Държавна агенция Архиви – София 
Държавен архив – Габрово 
Издателство „Анико“ – София
Издателство „Гутенберг“ – София
Издателство „Ерго“ – София 
Издателство „За буквите – О писменехь“ – София
Издателство „Захарий Стоянов“ – София
Издателство „Коала прес“ – София
Издателство „Лектор“ – София
Издателство „Пенсофт“ – София
Издателство „Рива“ – София
Издателство САЛПСТ – София
Институт за български език – БАН – София
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принад-

лежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавател-
ните служби на Българската народна армия – София

Международно дружество „Елиас Канети“ – Русе
Народно читалище „Наука–1870“ – Троян 
Национален археологически институт с музей – БАН – София
Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и рибо-

ловците в България – София
Регионален исторически музей – Пазарджик
Ротари клуб – Елена
Славянското дружество в България – София
Списание „Мери“ – София
Списание 8 – София 
Фондация „Атанас Буров“ – София
Фондация „Устойчиво развитие за България“ – София
Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – София

Частни лица
Александров, Андриан
Асенов, Бончо
Басарини, Симеон
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Бенев, Дилян
Богомилова, Нонка
Боев, Емил
Владева, Павлина
Вълков, Серьожа
Ганчев, Петко
Георгиев, Бисер
Георгиев, Лъчезар
Георгиев, Огнян
Гергова, Иванка
Главанакова, Александра
Даскалова, Мария 
Делипапазов, Ангел
Денев, Иван
Диамандиев, Светослав
Димова, Даниела
Драндийски, Димитър 
Жилев, Светослав
Иванов, Иван
Иванова, Калина
Ковачев, Румен
Куманова, Александра
Лазов, Славчо
Лулева, Ана
Любенова, Надежда
Мангачев, Петко
Манев, Христо
Мизов, Максим
Нешкова, Даница
Николов, Ангел
Николов, Стоян
Николова, Веска
Николова, Иванка
Павлова, Иванка
Парапунски, Йордан
Парзулова, Марияна
Петков, Орфей
Печилков, Андрей
Пилибосян, Оник
Пискова, Марияна
Раденски, Атанас
Ранчев, Георги
Стаменова, Магдалена
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Стоилова, Тамара
Стоичков, Стефан
Тодорова, Паулина
Тодорова, Росица
Топалов, Ставри
Цветков, Цаню
Цвятков, Петко
Чолчев, Александър 
Янев, Иван

ДАРИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2016 Г.

Oбществени организации и институции
Асоциация „Онс Ерфдеел“ – Белгия
Библиотека „Ягелонска“ – Полша, Краков
Всероссийская государственная библиотека иностранной литера-

туры имени „М. И. Рудомино“ (ВГБИЛ) – Русия
Доби прес – България, София
Държавна агенция Архиви – България, София
Държавна научно-техническа библиотека – Русия, Новосибирск
Европейска асоциация на археолозите – Великобритания, Лондон
Издателска къща „Хермес“ – България, Пловдив
Издателство „Амадеус Принт“ – България, София
Издателство „Арка“ – България, София
Издателство „Гера Арт“ – България, София
Издателство „Демакс“ – България, София
Издателство „Дио Мира“ – България, София
Издателство „Жанет 45“ – България, Пловдив
Издателство „Знаци“ – България, Бургас
Издателство „Интелексперт“ – България, Пловдив
Издателство „Македоника литера“ – Македония
Издателство „Мириам“ – България, София
Издателство „Регалия“ – България, София
Издателство „Реклама Пони“ – България, София
Издателство „Хрикер“ – България, София
Изследователски център за стратегии по сигурността – Турция
Институт за изследване на изкуствата към БАН – България, София
Институт за информационни науки – Словения, Марибор
Институт за исторически изследвания към БАН – България, София
Исторически музей на Краков – Полша
Корпорация „Мицубиши“ – Япония
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Лекти бук студио – Варна – България, София
Македонски научен институт – България, София
Манастир „Св. Василий Велики“ – Словакия, Прешов
Международен библиотечен тръст – Япония
Министерство на външните работи – България, София
Министерство на културата на Хърватия – Хърватия
Научна библиотека на Киевския университет – Украйна
Научно дружество на българистите в Молдова – Молдова
Национален исторически музей – България, София
Национална библиотека на Франция – Франция
Национална парламентарна библиотека на Украйна – Украйна
Нов български университет – България, София
Посолство на Кралство Саудитска Арабия – България, София
Посолство на Република Азербайджан – България, София
Посолство на Република Армения – България, София
Посолство на Република България – Русия
Посолство на Република Казахстан – България, София
Посолство на Република Корея – България, София
Посолство на Република Турция – България, София
Посолство на Финландия – България, София
Посолство на Япония – България, София
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – България, Смолян
Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – България, В. Търново
Регионална библиотека „Проф. Б. Пенев“ – България, Разград
Ротари клуб  – България, Елена
Руска държавна библиотека – Русия, Москва
Руски институт за стратегически изследвания – Русия
Съюз на евангелистките съборни църкви в България – България, 

София
Уфимски държавен институт за изкуство – Русия
Фондация „Карл Фридрих фон Сименс“ – Германия
Фондация „Комунитас“ – България, София
Фондация „Фриц Тисен“ – Германия
Център за европейски изследвания – Белгия

Частни лица
Айрапетов, Олег – Русия
Алтъпармакова, Нина – България, София
Ангелова, Милена – България, Благоевград
Ангеловски, Бошко – Македония
Базен, Жером – Франция
Барбиери, Велко – Хърватия
Беличев, Илия – България, Кърджали
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Белохлавек, Александър – Чехия
Бердишак, Марцин – Полша
Бонева, Вера – България, София
Бошнакова, Милкана – България, София
Ванчев дьо Траси, Атанас – Франция
Васев, Аспарух – България, София
Велкова, Сашка – Сърбия
Венев, Иван – България, София
Веселинов, Димитър – България, София
Виданович, Предраг – Сърбия
Вукичевич, Деян – Сърбия
Генев-Пухалева, Илияна – Полша
Георгиев Басарини, Симеон – България, София
Георгиев, Бисер – България, София
Георгиева, Цветана – България, София
Гилигян, Агоп – България, София
Гиневски, Христо – България, София
Гиревски, Ацо – Македония
Давидова, Наталия – Москва
Димитров, Дьорди – България, София
Димитрова, Радина – Мексико
Дрюс, Петер – Германия
Емануилиду, Румяна – България, Бургас
Желязков, Диян – България, София
Зидаров, Филип – България, София
Иванов, Евгений – Русия
Иванов, Иван – България, Пирдоп
Иванов, Цветко Д. – Сърбия
Иванова, Елена – Русия
Илиева, Татяна – България, София
Йорданова, Йова – Русия
Каприев, Георги  – България, София
Караиванов, Никола – България, Габрово
Каюров, Георги – Молдавия
Каяпънар, Айше – Турция
Князевич, Анна – Украйна
Коваленко, Анна-Нина – Русия
Ковачев, Румен  – България, София
Константакопулу, Ангелики – Гърция
Корчмарюк, Ян – Русия
Крушева, Катерина – Германия
Кръстева, Анна – България, София
Кръстева, Мила – България, София
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Левчев, Любомир – България, София
Лисейчев, Владимир – Русия
Логунов, Дмитрий – Русия
Логунов, Дмитрий – Русия
Луков, Владимир – България, Правец
Мангачев, Петко – България, София
Марангозова, Маргарита – България, София
Менс, Майкъл – Германия
Методиески, Деян – Македония
Милтенова, Анна – България, София
Миткова-Шуберт, Кунка – България, София
Михайлова, Елена – България, София
Мияковска, Марина – Македония
Муканова, Поли – България, София
Мучинов, Венцислав – България, София
Найденова, Венециела – Швейцария
Невенкин, Камен – България, София
Неметова, Ева – Чехия
Нешкова, Даница – България, София
Николов, Ангел – България, София
Николова, Веска – България, София
Николова, Детелина – България, Добрич
Никофоров, Константин – Русия
Окулич, Иван – Русия
Павлова, Анелия – Австралия
Пеев, Александър – Австрия
Петков, Веселин – Канада
Петров, Хараламби – България, София
Попатанасов, Георги – Македония
Радева, Надежда – България, Русе
Ракаджийска, Светла – България, Варна
Саррас, Михаил – Гърция
Седакова, Ирина – Русия
Середа, Олександр – Украйна
Симич, Боян – Сърбия
Симова, Ирина – България, София
Стоилова, Румяна – България, София
Стоичков, Стефан – България, София
Столетов, Анатолий – Русия
Стоянов, Румен – България, София
Тодоров, Николай – България, София
Тодорова, Илза – България, София
Томулец, Валентин – Молдoвa
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Тренчовски, Горан – Македония
Уксусников, Петър – Русия
Федотова, Валерия – България, София
Ферман, Хорст Михаел – Германия
Филипов, Никола – Великобритания
Фисанович, Тарас – Германия
Флеминг-Маркаиан, Маргарет – Великобритания
Хаджииванов, Иван – България, Благоевград
Хани-Моисиду, Ваица – Гърция
Хелвиг-Шмит, Регина – Германия
Чолчев, Александър – България, София
Чухов, Петър – България, София
Якуби, Низам – Саудитска Арабия


