
В консорциумът „Модерни библиотеки – 2” участват 9 регионални библиотеки: 

Регионална библиотека „Димитър Талев” гр. Благоевград  

Регионална библиотека „Димитър Талев” Благоевград е създадена през октомври 1953 г. В 

началото като Окръжна библиотека, след това Универсална научна и Регионална библиотека. 

Тя е  методичен център за библиотеките в Югозападна България. 

Библиотеката участва в Проект „Глобални библиотеки”, има изградени и добре 

функциониращи „Обучителен център” и „Информационен център” . 

От 2013 година в съществуващият „Обучителен център ” се провежда обучение по професия 

„Оператор на компютър” ,специалност „Текстообработка ” по Национален план за действие по 

заетостта/НПДЗ/. Обучението се извършва от библиотекари и част от обучените лица стажуват 

в библиотеката , като осъществяват дигитализация на фонда на отдел „Краезнание” или 

генерират записи в базите данни. 

Библиотеката предоставя изключително разнообразна и динамична програма в полза  на 

местната общност, като работи в партньорство с граждански сдружени и неправителствени 

организации, учебни заведения, неформални младежки организации и общности. 

Финансирането на дейностите на библиотеката се подпомага от дарителски кампании и 

проекти, по-важни от които са  „Правна информация в обществените библиотеки“, насочен към 

подобряване на достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване на 

правната им култура и грамотност. 

 През 2017 г. проведе обучение на библиотекари на тема „Дигитална грамотност”, ”Визуална 

грамотност и „Основни умения и инструменти за съвременния библиотекар”. 

Регионална библиотеката „Михалаки Георгиев” гр. Видин 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – гр. Видин е наследник на създадената през 

1870 г. читалищна библиотека  към Народно читалище „Цвят”. През 2000 г. е преобразувана в 

регионална и става методичен център за библиотеките в Северозападна България. Днес тя е 

водеща институция в културния живот на област Видин. Библиотеката  разполага с всички 

съвременни средства за достъп до книгите, както и до световната информационна мрежа и 

обслужва население от 48 хил. жители – пряко и чрез отдалечен достъп, в това число ученици и 

студенти, работещи, пенсионери, безработни, хора със специални потребности.  

В изградените по  Програма „Глобални библиотеки – България” обучителни центрове 

провеждаме обучения по начална компютърна грамотност и интернет, обучения за 

придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, както и квалификационни 

обучения за библиотекарите от област Видин, предоставя информация за свободни работни 

места и програми и мерки за заетост, подпомага потребителите при подготовка за участие в 

конкурс или интервю за работа. 

Пътуваща ЕкоБиблиотека ” развива способността на организации, работещи с хора от малките 

общности за поемане на активна роля в създаването на “зелени” дигитални ресурс; 

„Национални идентичности в рамките на Обединена Европа” има за цел да представя 

националните културни ценности сред представителите на местните общности в Бузъу 

(Румъния), Скопие (Македония), Видин (България) и Кладово (Сърбия); Проект „Библиотеката е 



за всички”, чрез който са създадени условия за достъп на хора с двигателни и зрителни 

затруднения до информация и библиотечно обслужване. 

Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров” гр. Кърджали 

РБ „Н.Й.Вапцаров”е създадена през 1959 г. като Окръжна библиотека. От 1983 г. носи името на 

Никола Вапцаров. През 1984 г, по повод 25 г . от основаването ѝ,библиотеката е наградена с 

орден „Кирил и Методий” 2 степен.През 1987г. става Универсална научна библиотека, а от 

2006 г. е регионална. През 2005 г. стартира автоматизацията на библиотечните процеси. 

РБ „Н.Й.Вапцаров” е регионален културен институт, предоставящ равнопоставен достъп до 

знание, информация и неформално образование на всички жители и общности от областта. 

Библиотеката участва в Проект „Глобални библиотеки”, има изградени и добре 

функциониращи „Обучителен център”. 

Библиотеката организира и провежда културно-образователни инициативи, насочени към 

формиране на читателски умения у децата и повишаване информационната им грамотност. 

Чрез  обучения, индивидуален подход и консултация подпомага социалната интеграция на  

пенсионери и групи в неравностойно положение. Обучава граждани за придобиване на 

основни компютърни умения,  работа с мобилни устройства, работа с графични файлове и др., 

с което улеснява реализацията им на пазара на труда. 

По-важни проекти в които РБ „Н.Й.Вапцаров” участва са - българо-американски проект  ABLE за 

превръщане на библиотеките в обществени информационни центрове – 2005 г.; Библиотеката–

обединителен център на НПО и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца  –  2014г., 

финансиран по Финансовия механизъм на ЕИП и норвежкия ФМ; Новите приключения на 

Златноелечко – Национален фонд „Култура”,2014-2015 г. и др. 

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” гр. Кюстендил 

Библиотека "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил е наследник на богати традиции и има вече 150 

годишна история. С ПМС № 80/07.04.2006 г. са и възложени функции на Регионална 

библиотека. Тя е най-голямата на територията на областта по обем и качество на библиотечния 

си фонд, по структура и по обхват на обслужването. 

Библиотеката е център за внедряване на съвременните технологии и извършва 

координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за всички обществени 

библиотеки в областта. През годините на новия век Библиотеката  се развива като модерен 

областен културен институт, където успешно функционират традиционни и иновативни форми 

на услуги. 

По Програмата „Глобални библиотеки” библиотеката се утвърди  и като обучителен център, 

който предлага професионална квалификация на библиотекарите от област Кюстендил, както 

обучение по информационни и комуникационни технологии на различни категории граждани. 

Подпомага образованието и самообразованието на различни нива и по този начин осигурява 

условия за реализация на европейските директиви за учене през целия живот на отделната 

личност и на  обособени социални групи. Чрез участието си  в проекта „Българските библиотеки 



– съвременни центрове за четене и информираност” реализира идеята за релевантни 

библиотечните фондове, обърнати към реалните потребности на читателската общност.   

Библиотеката участва в проекти и програми, насочени към нови подходи за съхраняване и 

разкриване на културните постижения в регионален и национален мащаб - “Съвременни 

подходи за проучване и популяризиране на   книжовното културно-историческо наследство на 

Кюстендил”; „Интеграция чрез ИКТ – Библиотеката в подкрепа на деца със специални 

образователни потребности”; „Библиотеката – отворена врата за ромските деца:Изграждане на 

читателска и информационна грамотност” и др. 

Регионална библиотека „Гео Милев” гр. Монтана 

Библиотека „Гео Милев” гр. Монтана е наследник на богати традиции, а началото и се поставя 

в 1883 г.  с читалището в Голяма Кутловица. През 1953 г. - библиотеката е обявена за 

околийска, а с ПМС № 80/07.04.2006 г. са и възложени функции на Регионална библиотека. Тя е 

най-голямата на територията на областта по обем и качество на библиотечния си фонд, по 

структура и по обхват на обслужването. 

Библиотеката участва в програма „Глобални библиотеки” и има изграден обучителен център, 

който провежда обучения по начална компютърна грамотност и интернет, обучения за 

придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, както и квалификационни 

обучения за библиотекарите от област Монтана, предоставя информация за свободни работни 

места и програми и мерки за заетост, подпомага потребителите при подготовка за участие в 

конкурс или интервю за работа. 

По важни проекти:  От 1993 г. започва изграждането на автоматизираната библиотечна мрежа 

в библиотеката, чрез защита на няколко проекта пред фондация "Отворено общество"; Мега-

проект "Пушкинска библиотека" към фондация "Отворено общество" за попълване на 

библиотечните фондове с литература на руски език; 2004г. библиотеката бе включена в 

българо - американския проект ABLE за българо - американски библиотечен обмен и 

разкриване на Обществен информационен център. 

Регионална библиотека „Партений Павлович” гр. Силистра 

Регионална библиотека „Партений Павлович” е   основна обществена библиотека и най-голям 

информационен център в област Силистра. Правоприемник на библиотеката на силистренското 

читалище, основано на 25 май 1870 г.  Носител на орден "Кирил и Методий" I ст.  

Библиотеката е основен партньор на областна и общински администрации за културно-

образователни дейности с многообразните местни етнически общности. Партнира активно с 

всички държавни, културни и образователни институции в региона, НПО и сдружения, 

социални центрове. Библиотеката е част от Програма „Глобални библиотеки” и провежда 

обучения на деца, ученици, студенти и възрастни 55+, професионални обучения за 

библиотекари, „Информационни и комуникационни технологии”, „Управление на проекти, 

финансов мениджмънт и отчитане", „Информационна грамотност и работа с мобилни 

устройства – таблети и смарт телефони „55+”, и много други. Насърчава творчеството  в  

образованието, ученето  през  целия  живот, неформалното учене, самообразованието, 

междукултурния диалог и социалните контакти, формирането на публични политики. 



      РБ „Партений Павлович” сътрудничи в осъществяването на редица проекти с организации 

по ТС на МРРБ (проект „Културно-историческо наследство без граници”), с Музей на долния 

Дунав – Кълъраш, Румъния, с посолството на Япония за техническо обезпечаване на паметници 

на културата („Римска гробница” ), с ФУЛБРАЙТ и др.  Реализира самостоятелно и в 

партньорство международни проекти като: „Историческа памет” (ШАРС), „Американско-

български библиотечен обмен”, „Автоматизация на отдел „Краезнание" („Отворено 

общество”), „Енергиен трофей” (ЕС), „The wanted Danube”, „Европейски хоризонти” и др. 

Регионална библиотека „Петър Стъпов” гр. Търговище 

Регионалната библиотека в Търговище е наследник на читалищната библиотека от 1894 г., а 

през 1959 год. Придобива статут на Окръжна методична библиотека. Като регионална и 

самостоятелно юридическо лице е утвърдена с Решение на Общински съвет Търговище през 

2003 год. въз основа Закон за защита и закрила на културата. 

От създаването си се е помещавала в сграда на читалището, а през 1989 год. се организира в 

специално построена сграда в центъра на Търговище. Разнообразните информационни ресурси 

и услуги, отговарят на потребностите от образование, информация и личностно развитие на 

ползвателите. 

Библиотеката е участник в Програма „Глобални библиотеки”. Тя  реализира обучения по ИКТ с 

възрастни и с деца; обучения регулярно по групи с деца по програмиране с робота Финч; 

обучения с библиотекари от областта по различни теми; курс по библиотерапия с участници от 

страната; финансова грамотност за деца и възрастни по програма; изучаване на китайски език; 

уъркшопи по различни теми. 

РБ „Петър Стъпов” участва в следните по-важни проекта: 2016 г.  „Мост през вековете” по 

конкурси на ФГББ за създаване на дигитална библиотека на периодични издания от началото 

на 20 век;  2017 г. международен проект –„Българският дух-възроден и безграничен. 

Нематериалното културно наследство в гр.Търговище – България и гр. Търговище-Румъния”. 

 

Регионална библиотека „Георги С. Раковски” гр. Ямбол 

РБ „Г.Раковски”- Ямбол e основен културен и информационен център на територията на 

Ямболски регион. Води началото си от 1862 г., когато е основано ямболското читалище 

„Съгласие”.От 1 юли 2006 г., в съответствие с чл. 1. ал. 2 на ПМС N:80 от 7 април 2006 г., е 

преобразувана в Регионална библиотека „Г. Раковски”. Днес РБ “Г.Раковски” притежава 

уникален многоотраслов фонд от различни по вид библиотечни материали, на български и 

чужди езици. 

Регионална библиотека "Г.Раковски" - Ямбол е централна общодостъпна и универсална научна 

библиотека с национална отговорност на територията на Ямболския регион. Библиотеката  е 

център за  комплексно библиотечно обслужване и на международната и междубиблиотечна 

заемна служба за региона, на справочно-библиографската и информационната дейност и на 

библиографията за родния край, както и регионален център по библиотечно дело. От есента на 

2005 г. в библиотеката е създадена и функционира специална чуждоезикова читалня. От 2010 г. 

до сега библиотеката е регионален център за обучение на библиотекари по програма 

«Глобални библиотеки» - България. 



Библиотеката развива активна книгоиздателска дейност. Тя притежава редки и уникални 

издания - краеведски периодични издания от края на миналия век, издавани в Ямбол, 

старопечатни книги и др.  

От важно значение за РБ "Г.Раковски"  са проекти подкрепени от: фондация "Отворено 

общество" , чрез който се  реализира цялостен проект за автоматизация на библиотечните 

процеси ; 2002 г. библиотеката откри съвременен компютърен информационен център от 

Американския корпус на мира; 2008 г. по целево финансиране от МК бе закупена компютърна 

и размножителна техника, а по Програма «Глобални библиотеки» е изграден обучителен 

център, в който се предоставя безплатен достъп до Интернет за гражданите от областта. 

 

 

 

 

 


