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ПРЕДГОВОР 

 

 

 

Настоящата летопис се издава по повод 135 годишнината от 

създаването на първата библиотека в град Видин, която първоначално е 

била част от читалище “Цвят”, а днес неин наследник е Регионална 

библиотека “Михалаки Георгиев” – град Видин.  

Изданието е подготвено след продължителна и задълбочена работа по 

преглеждане и издирване на множество материали, касаещи развитието на 

библиотеката през годините и си е поставило за цел амбициозната  задача 

да запълни една празнота – до момента липсва отпечатана история на 

библиотеката, в която да е събрано и подредено, ако не всичко, то поне 

най-необходимото, за да се направи справка и да се получи информация за 

едно или друго събитие или за лицата, които са работили или 

сътрудничили на библиотеката. 

Като база за събиране на материалите са ползвани документалните 

извори от Държавен архив – Видин (Ф. 333 Документален сборник на 

читалище “Цвят”; Ф. 415 – Градски общински народен съвет – Видин); Ф. 

489 Окръжен народен съвет – Видин); Ф. 1073 (Окръжен съвет за духовно 

развитие - Видин)  и Ф. 780 (Окръжна библиотека - Видин). 

Особено богата информация бе намерена в архивните материали: 

- протоколните книги от годишните събрания на читалище “Цвят” –гр. 

Видин; 

– годишните отчети на библиотеката; щатните разписания, 

статистическите отчети и др. 

– изданията на библиотеката; материали, публикувани в местните и 

централни периодични издания; сборници с нормативни документи 

по библиотечно дело; решения на общински и окръжни органи; 

– общата краеведската картотека в традиционен и електронен 

вариант. 

Всички гореизброени източници са прегледани “de visu”. 

Предлаганото издание не е механичен сбор от материали за 

библиотеката, той включва подборно само най-важните събития, 

установени задължително в първоизточниците. Подборът е съобразен с 

това да не бъде пропуснат нито един съществен момент от  развитието на 

библиотеката и да се изтъкне цялата многогодишна и народополезна 

дейност на тази институция и нейния принос в културната история на гр. 

Видин. 

Фактите от историята са проследени хронологично, по години, като 

вътре във всяка година те са подредени по своята значимост. 

В края на летописа са приложени: - списък на щатните специалисти и 

служители в библиотеката и юбилейният състав.  
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За улеснение на читателите  в края на книгата са поместени азбучен и 

географски показалци, препращащи към страниците, на които са 

публикувани - споменатата личност или географското наименование. 

Изданието е предназначено за широк кръг читатели – библиотекари, 

библиографи, студенти, общественици и всички, които се интересуват от 

най-голямата общодостъпна библиотека на Видински регион. 

 

От съставителите 
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ОТ 1870 ГОДИНА, ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ, ДО ДНЕС 

 

Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” е наследник на 

създадената преди 135 години библиотека към читалището в града. 

По това време град Видин се развива като земеделски и занаятчийски 

център на община във Видинския санджак. Това е епоха на реформи 

извоювани от българското население с упорит труд и настоявания пред 

турски чиновници и население. 

Феликс Каниц, посетил Видин в онези години съобщава, че в града 

липсвали каквито и да са публични градини за почивка на 

гражданите:”напразно ще търсите сенчесто място върху насипите на 

крепостта и редките площади, изпълнени с безчислено множество 

кучета...”. Дунавският бряг бил най-оживен център на града. Четири 

пощенски, един пасажерски и един товарен параходи, които принадлежали 

на привилигированото австрийско параходно общество, поддържали през 

лятото еженеделната връзка между Видин и другите градове край Дунава. 

Търговията по това време, поради малкия внос и износ, била твърде 

ограничена. Изнасяли се: кожи, вълна, масло, жито, царевица, смрадлика. 

Вносът бил от колониални стоки, памучни и вълнени стоки, машини, 

домашни съдове, брашно, железо, стъкло и др. Най-оригинално зрелище 

представлявали турските житни и солни каици с техните пъстри накити по 

носовете и мачтите. 

Във военно отношение Видин запазил първокласното си значение на  

укрепен град. В него винаги стояли четири канонирски лодки, които 

носели на кърмата и носа по един топ за военна охрана на крайбрежието, а 

през зимата се прибирали в канала при Стамбол-капия, заедно с турската 

Дунавска флотилия. Гарнизонът в мирно време се състоял от 3 000 души 

редовна войска. 

През 1870 г. се оформила “Видинска българска община”, която била 

припозната като юридическо лице, става център и взима живо участие в 

общоцърковния живот на българското население, грижи се за развоя на 

учебното дело в град Видин и поддържането на учителите, ангажира се в 

търсене на източници за собствена издръжка, защото не получавала 

никакви субсидии от държавата.  

Първи данни за съществуването на библиотека в град Видин 

намираме във втори брой на вестник “Българска пчела” от 7 юни 1863 

година, издаван в Цариград. Една бележка във вестника сочи, че местното 

турско началство прибрало книгите на Видинското читалище, което 

поради тази причина преустановява своята дейност. Явно това не е 

попречило на образованите и прогресивни видински граждани да създадат 

свое книжовно средище и през пролетта на 1870 година със съдействието 

на учителя Костаки Търновски и неговите ученици, то вече е факт. 

Читалището е наречено “Цветь” и целта му е: “да турне  видинското 



 8 

училище в по-добър и примерен ред, за възпитанието и изучаването на 

гражданските деца”, да снабдява бедните деца с книжки и учебни 

помагала, да ревизира учителите и се грижи за добрата и строга 

дисциплина в училището.  

От ръкописния проекто-устав, утвърден от Видинската община през 

август 1870 г., четем, че основателите на читалището са 39 души. На 15 

септември с. г. читалището съобщило на Цариградското читалище за 

своето основание и го замолило да го абонира за всички български 

вестници и списания, които излизат в Цариград. 

Активно участие в работата на читалище “Цветь” взима митрополит 

Антим І, с чието съдействие и подкрепа, без пречки от турските власти, за 

късо време се събират 17 294 гроша, внушителна сума за това време. По 

това време във Видин учителстват Михалаки Георгиев, Димитър Златарев, 

Димитър Хранов, които също се включват активно в дейността му. 

Основа на новоучредената библиотека стават 174 книги, които са 

дарени от Главното руско консулство в Русе. Голяма част от тези книги са 

запазени във фонда до днес. Друга част от книгите се изписват от Виена и 

са на немски и френски, а вестниците и списанията са от Браила и 

Цариград. Знайни и незнайни родолюбци събират книги по книга от Русе, 

Пловдив и Букурещ. Книги по история, география, естествознание, четива 

по астрономия, физика, фолклор и много други. Библиотеката при 

читалището вече има книги от Йоаким Груев, Добри Войников, Васил 

Друмев, Марин Дринов, издания на Иван Богоров. 

В своята доосвобожденска дейност читалище “Цвят” е просветно 

огнище, което укрепва българския дух и култура и затова в него членуват 

само българи. След Освобождението пред читалището предстоят нови 

задачи, които налагат да се привлекат за читалищни членове и други 

граждани от небългарски произход. Затова през 1902 г. то променя своя 

устав и дава възможност на гражданите без разлика на вяра, пол и 

народност да станат читалищни членове. . Това изменение на устава 

(според спомените на Атанас Минков), предизвиква буря от негодувание в 

средата на реакционните кръгове. Читалището бива атакувано като 

“свърталище на социалисти и безотечественици”. Развилнялата се реакция 

най-брутално пропъжда читалището от сградата, в която се е помещавало – 

южното крило на старата сграда на театър “Вида”. Един ден 

пожарникарите на стамболовисткия кмет изхвърлят на улицата 

читалищната библиотека! На читалищната сграда предлагат да измени 

устава и да изгони от своята среда всички турци и евреи. Но прогресивния 

състав на управата отхвърля това искане и наема частна сграда за 

читалище. Книгите от богатата библиотека нареждат в една от класните 

стаи на прогимназията “Антим І”(дн. ПМГ “Антим І”), отстъпена от 

училищното настоятелство, възглавявано от Найчо Цанов и Димитър 

Балев. 
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След като общината преминала в ръцете на радикалите, начело с Д. 

Балев, през 1903 г. читалището отново се връща в помещенията на театъра. 

За библиотекари са избрани вече двама души, по един в библиотеката и 

читалнята. 

През 1908 г. по предложение на Димитър Балев и на общинското 

управление, читалищното настоятелство назначава платен ( щатен) 

библиотекар, който е помощник на изборните библиотекари. Това се 

налага от необходимостта библиотеката на читалището да е винаги с 

отворени врати за обществото, което изборните библиотекари не мога да 

направят, поради това, че са длъжностни лица в други ведомства. 

Следващата година е взето решение платения библиотекар да замине за 

един месец в библиотеката на град Плевен, “която е известна по своята 

уредба, да се запознае обстойно с нея и приложи опита и у нас”. 

В края на същата година работното време на библиотеката вече е: 

сутрин от 9 до 12 часа и след обед от 2 ½  до 8 часа. За ползване на 

бибилотеката се заплаща месечна такса от 1 лев за възрастни и 0,50 лв. за 

ученици. 

В Протокола на читалищното настоятелство от 11 септември 1913 

година четем:...”затваря се библиотеката и читалнята пред вид, че 

холерната епидемия застрашава да вземе големи размери и че тук 

дохождат хора от сички съсловия и места в града....”.  Това е първото 

затваряне на библиотеката от основаването й, поради войната и 

последвалата епидемия. 

Когато говорим за историята на библиотеката в град Видин не можем 

да не отделим специално място на Енчо Константинов Нешев, оставил 

ярка следа в развитието и`. Това е първият платен библиотекар, който 

постъпва на работа през 1925 година и работил тук повече от 30 години. 

През 1927 се определят задълженията на платения библиотекар:” 1.Грижи 

се за уредбата и обзавеждането на библиотеката и читалнята. 2. Завежда 

библиотечния инвентар, основния, азбучния, систематичния, предметния, 

проверочния(топографически) и др. каталози. 3. Води разписките за 

взетите за домашно четене книги ......." 

През 1929 година фондът на библиотеката вече е 8 894 тома. Писателят 

Стоян Чилингиров изнася две сказки пред видинското гражданство. 

От статистиката през следващите години се вижда, че основна грижа 

на библиотекаря и читалищното настоятелство е увеличаване и 

обогатяване на книжния фонд. Към 31.12.1933 година библиотеката има на 

свободен достъп 9 695 тома. В читалнята се получават 42 списания и 18 

вестника, които са изложени за свободно ползване. В края на 1934 година 

на свободен достъп са 10 239 т., а за домашен прочит са раздадени – 9 682 

т.  на учители – 239 т., на ученици – 7 290т., на чиновници – 962т., на 

свободни граждани – 1 044т., на търговци – 60т., на офицери – 28т., на 

лекари – 37т., на адвокати – 45т., на работници – 77т. 
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Интересно е да прочетем, че 13 години, след като е назначен на работа 

през 1938 година, на библиотекарят Енчо Нешев е гласувано да ползва 15 

дни домашен отпуск по домашни причини.  

През 1940 година по искане на Министерството на народната просвета 

от библиотеката с протокол са предадени 45 тома стари и ценни книги на 

Българската народна банка, за да не бъдат унищожени от времето. По това 

време библиотеката притежава 12 394 тома на български език – 11 509 т.,на 

руски – 427 тома, на немски – 269 тома и на френски – 109 т. читателите са 

318, което ще рече, че на 1 четец се падат по 39 прочетени книги, в 

читалнята се получават 44 списания и 14 вестници, още 8 френски 

списания и вестници и немски списания и вестници и т.н., притежавани от 

френско-български и немско-български дружества. 

Следващите години са тежки не само за видинската библиотека, а и за 

всички видински граждани. На 4 март 1942 година река Дунав залива 

града. Книгите на библиотеката са в коридорите на театър “Вида”, 

започнали са да мухлясват, а библиотеката е необитаема поради голямата 

влага. За причинените от наводнението щети от държавата на читалищната 

библиотека е отпусната сумата 1 300 000 лв. Читалищното настоятелство 

решава: “ горната сума да се употреби за изплащане задълженията на 

читалището, като гаранционните полици бъдат унищожени, а останалата 

сума да се употреби за довършване на читалищната сграда.” 

През 1943 г. библиотеката е преместена на втория етаж в новата 

читалищна сграда. Книгите, които са 10 000 тома са подредени форматно. 

От 1946 година датира началото на филиалната система, с център 

читалищната библиотека. Това е пръв опит в страната за организирано 

обслужване на населението с книги по местоживеене. Първите филиали са 

в кварталите Кумбаир, Таш кюприя и болницата. През следващите години 

мрежата от квартални библиотеки се разраства и през 1951 година те са 

вече 8, раздадената от тях литература е 22 325 тома. Откриват се летни 

читални в Градската градина и парк “Владикина бахча”. Подвижни 

библиотеки има открити в МТС-Видин, ТКЗС “Дунав” и за летуващите 

ученици в средношколските лагери в селата “Св.Петър”, Димово, 

Белоградчишко. 

С писмо № ІІ 4193 на КНИК – София от 17.10.1953 година и 

потвърдено с решение на Управителния съвет на читалище “Цвят” от 

01.01. 1954 г. библиотеката става методическа, като от тази дата се 

назначава библиотекар-методист. На тази длъжност е прехвърлен Асен 

Бондоков, дотогавашен секретар в Окръжния читалищен съюз.  През 1955 

г.фондът е подреден триформатно. Заменена е старата белгийска система 

за класификация на книгите.  

От 1 април 1959 година, съгласно новото административно деление на 

България и създаването на окръзите, въз основа на споразумение между 

Националния съвет на ОФ и Министерството на просветата и културата, 
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изразено с писмо № ІV – 972 от 21. 02.1959 г. библиотеката при читалище 

“Цвят” е обявена за “Окръжна методическа библиотека”, като издръжката 

и` се поема от Окръжен народен съвет. На щат към читалището остават 

кварталните библиотеки. 

През 1959 година се слага началото на диференцираното обслужване 

на читателите – деца. Обособява се справочно-библиографската служба, 

която се помещава в читалнята. В методичния отдел се оказва помощ над 

200 читалищни, училищни, специални, профсъюзни  библиотеки. През 

първите години тази помощ се характеризира с упорита работа за 

утвърждаване на библиотеката като най-активен разпространител на 

знания, в организиране на съществуващите библиотечни фондове, 

възможности за осигуряване на средства за закупуване на нова литература 

и др. Липсва опит, липсва база, малко са квалифицираните кадри, липсват 

средства за командировки, няма редовен транспорт. Трябваше да бъде 

организиран свободния достъп, да се организират каталози, да се постави 

началото на справочно-библиографската и краеведска дейност. Паралелно 

с това се организираха обучителни семинари и практикуми. 

За разнообразяване на формите на методическо подпомагане оказваше 

влияние полезната обмяна на опит в рамките на методическото обединение 

“От Тимок до Искър”. Постановление № 2 на МС от 1970 година дава нов 

тласък в развитието на библиотечното дело във Видински окръг. 

Изградена беше “Окръжна дирекция библиотеки” в рамките на Окръжната 

библиотека.  Преминаването на централизирано комплектуване/1978/ с 

литература от специалисти в Окръжната библиотека, за всички читалищни 

библиотеки в окръга, подобри в значителна степен организирането на 

фондовете им и обслужването на читателите. 

В периода от 1959 / 1988 г. се обособяват и отделите – Краезнание и 

Детски отдел, Читалня – точни, приложни и обществени науки , Изкуство, 

открита е и Междубиблиотечна заемна служба към Заемна за възрастни. 

Разширяването на библиотеката и увеличаването на книжния фонд 

създава трудности поради липса на необходимите помещения. 

Новоразкритите отдели са настанени в две-три различни сгради в центъра 

на града, което затруднява ежедневната работа и на библиотекари и 

читатели. От 1981 г. в сградата на читалището остават отделите 

“Комплектуване и обработка”, "Заемна за възрастни", както и основното 

книгохранилище. В сградата на бившия Народен съвет са "Методичен 

отдел", "Изкуство", "Читални", "Детски отдел", "Справочно-

библиографски и Краезнание" и Дирекция. 

Работата не спира и по повод 25-та годишнина от обособяването на 

библиотеката като самостоятелен културен институт, за активна културно-

просветна дейност библиотеката е наградена с високо държавно отличие – 

орден “Кирил и Методий” – І степен. 
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След новото териториално деление през 1988 г. и създаването на 

областите библиотеката става общинска и е на издръжка на Общински 

съвет.  

С ПМС № 23/1991 г. се дава възможност за самофинансиране на 

библиотеките и някои видове услуги се заплащат. 

През месец май същата година след обединените усилия на много 

общественици, политически партии и видински граждани, библиотеката 

получава свое място в сградата на бившия Партиен дом. Това става с 

решение № 82 от 6.05.1991 г. на Временния изпълнителен комитет на 

Общински народен съвет – Видин. Библиотеката е настанена на три етажа 

от източното крило на сградата. На едно място са вече всички отдели на 

библиотеката и книгохранилището. Следващите три години бяха трудни за 

служителите на библиотеката, защото фондът, наброяващ в края на 1990 

година 333 589 тома, трябваше да бъде пренесен, реорганизиран и 

подреден на ново място и същевременно много бързо да започне работата 

с читатели. Максимално бързо бяха прехвърлени подръчните фондове, за 

да могат обслужващите звена да отворят врати. По-продължителна беше 

работата по прочистване, пренасяне и подреждане систематично-азбучно 

на основното книгохранилище. Оформени бяха фонд”Редки и ценни 

книги” и фонд “Библиографска рядкост”, които са подредени форматно. 

С протокол №10 от 21 май 1992 г. Общинския съве взема решение за 

даване име на библиотеката. Тя получава името на видния наш 

съгражданин, общественик и книжовен деец – Михалаки Георгиев.  

През изминалите години в библиотеката са проведени стотици срещи 

с различни автори, представяния на нови книги, рецитали, викторини, 

изложби и мн.др. Гости на библиотеката още от 1956 г. са били Асен 

Босев, Ангел Каралийчев, Атанас Душков, Камен Калчев, Никола 

Фурнаджиев, Боян Болгар, Емил Манов, Димитър Мантов, Иван Рудников. 

В по - ново време са гостували – Николай Хайтов, Георги Константинов, 

Дончо Цончев, акад.Антон Дончев, Валери Петров, Иван Гранитски и 

много други. 

Последните години на ХХ век за библиотеката са свързани с 

поставяне на началото на автоматизацията. Началото е поставено с едно 

дарение на модерна копирна техника от фондация “Отворено общество” 

през 1992 година, одобрен проект за автоматизация на библиотечно-

информационните процеси пред същата фондация, закупуването на 4 

компютъра и изграждането на локална мрежа, автоматизирането на 

обработката и каталогизирането, справочно-библиографската и 

информационна работа, обслужването на читателите, краеведската дейност 

и работата с нетрадиционни носители на информация. Днес , с помощта на 

Министерството на културата, локалната мрежа разполага с 15 

компютърни станции и постоянна връзка с Интернет. През 1999 г. е 

основан отдел “Автоматизация”, който организира и поддържа цялата база 
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данни на библиотеката. Поддържат се 9 бази данни – електронен каталог, 

обслужване на читателите, електронни картотеки, информационно 

търсене, обща краеведска картотека и персоналия, информационна 

изкуствоведска картотека, УДК. 

След Постановление № 153/27.07.2000 г. библиотеката във Видин 

става регионална /зонална/ и методически център за библиотеките в 

Северозападна България. Включва областите – Видин, Монтана и Враца.  

През 2001 година към библиотеката е учреден Обществен съвет, в 

който са включени 16 известни видински граждани – юристи, художници, 

учители, видински творци. Приет е устав, а за председател е избран инж. 

Красимир Паскалев – търговец и предприемач, за секретар – Елисавета 

Минкова, която е известен видински адвокат. 

От основаването на библиотеката през годините не са малко хората, 

които са пожелали да дарят книги и средства. Списъкът на дарителите на 

библиотеката нараства и все повече видински граждани се интересуват от 

развитието и`. С помощта на Обществения съвет, Съюзът на юристите – 

дружество Видин, специалната помощ на адвокатите Ели Минкова и 

Анжела Милева и под патронажа на кметът на града д-р Иван Ценов беше 

организиран благотворителен Виенски бал, като събраните средства са 

предоставени на библиотеката за техническо оборудване. 

Откриването на Чуждоезикова читалня през 2002 г. става 

благодарение на няколко големи дарения от Британски съвет и фондация 

“Отворено общество”. 

В края на 2004 година фондът на Регионална библиотека “Михалаки 

Георгиев” разполага с 287 617 библиотечни единици – книги, периодични 

издания, нотни и графични издания, аудио- и видеокасети, CD, 

грамофонни плочи, карти и др. разполага със съвременна копирна техника, 

мощни компютри, лазерни и мастилено-струйни принтери, скенери, 

теливизор, видеотехника, музикална техника, климатик-колона. 

Специално място искам да отделя на поколенията библиотекари, 

които упорито са работили за утвърждаването на своя професионализъм. 

Началото поставено от Енчо Нешев, продължено от жена му София 

Нешева и дъщеря му Елена Ставрева. Следват Надежда Кръстева, Цветана 

Иванова, Валентина Йонова, Савина Илиева, Стефка Щипкова, Савина 

Димитрова, методистите – Боян Захариев, Стоян Ивков, Милко Ангелов, 

Цветана Божкова, кварталните библиотекари оставили следа са Цветана 

Дакова, Юла Каменова, Иркян Мехмедова и много други библиотекари 

свързали своя живот с библиотеката в град Видин. 

Не може да се отрече заслугата на директорите на библиотеката – 

Асен Бондоков, Янаки Георгиев, Севда Рускова, оставила двадесетгодишна 

следа в библиотеката  и от която сме се учили и продължаваме да се учим 

на обич към хората и книгите. 
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Днес в библиотеката работят 19 библиотекари и специалисти с различни 

степени на висше образование, които също като своите предшественици са 

влюбени в своята професия, които влагат своя ум, сърце, знания и умения 

при всяка среща с читателите. 

Новите информационни технологии поставят високи изисквания, така 

че опазеното през годините да бъде предадено на следващите поколения. 

Фондът на библиотеката, който наброява 300 000 тома и хилядите 

посещения годишн показват, че спазваме традицията и сме полезни на 

нашите съграждани. 

 

 

 

 

Тодорка  Дончева – директор на 

Регионална библиотека “Михалаки 

Георгиев” 
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1863 г. 

 
юни 

 
 

 

Първи сведения за библиотека в гр. Видин дава бележка във в. 

“Българска пчела”, от същата година, която сочи, че местното 

началство (турците) прибрало книгите на Видинското читалище. 

Поради този факт, а и поради това, че били затворени някои 

граждани, читалището преустановява своята дейност и се 

открива официално през м. март 1870 г. 

в. “Българска пчела”, №2, 7 юни 1863 г. 

  

1869 г. Учениците на Костаки Търновски основават библиотека в гр. 

Видин, но началото на дейността й датира от средата на м. март 

1870 г., когато официално се открива читалище “Цвят”.  

Настоящата Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” е 

наследник на тази библиотека. 

 

“История на читалище “Цвят” 

  

1870 г. 
март 

Официално се открива читалище “Цвят“, което е играло 

важна роля в културно-просветното Възраждане на Видинския 

край още преди Освобождението. В стремежа си да обзаведе 

богата библиотека, читалището е било във връзка с Книжовното 

дружество в гр. Браила – Румъния, с редакцията на в. “Дунав” – 

Русе, с Букурещ и Цариград, с П. Р. Славейков, Хр. Г. Данов и с други 

просветители. Още на 15.09.1870 г. е уведомило Цариградското 

читалище за своето основаване и го е замолила да абонира за всички 

вестници и списания, които са излизали в Цариград. 
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1871 г. 

28 юни 

Главното Руско консулство в град Русе подарява на 

библиотеката 174 книги. 

 

“Документален сборник на читалище “Цвят”, 

 съхр. в ДА - Видин. Свидетелство за дарение – с. 66. 

  

1896/ 

1897г. 

Като помощник -библиотекар е работел Ал. Лозанов. 

(Протокол №1/ 31.08.1911) 

  

1900 г. “Да се дава в началото на идущия месец пиесата “Двамата 

железари” за в полза на читалищната библиотека.” 

(Протокол №17, 24.09.1900 г. на настоятелството на 

Видинското българско читалище “Цвет”) 

 

Библиотекарят е изборна длъжност (неплатена), член е на 

читалищното настоятелство, съгласно чл. 8 от Устава на 

читалището. 

Библиотекар през тази година е Ал. М. Филипов. 

(Протокол №7/26.10.1900) 

 

Протокол №21. Настоятелството на Видинско българско 

читалище “Цвет” се събра на заседание, днес, 15 Декемврий 1900 г. в 

присъствието на бившия библиотекар и касиер г-н А. М. Филипов и 

реши: 

В първа точка се решава контакти с кантората на “Всемирна 

илюстрация”, книжните магазини (книжарници) на в. “Новое 

время” и книжния магазин на Срасюлевича “Вестник Европа” за 

поръчка на книги и абонамент за 1901 г. 

  

1901 г. Член на читалищното настоятелство и библиотекар е Т. 

Ганчев. 

“... да се поръча един каталог за читалищната библиотека на 

сума 20 лв.” 

(Протокол №23, 24.01.1901 г.) 

 

“... да се поръча един тефтер за вписване на издаваните от 

читалищната библиотека книги” 

(Протокол № 24, 29.01.1901 г.) 

 

“... старият заместник на библиотекаря К. Ванков да предаде 

библиотеката на новоизбраните библиотекари и касиера...” 

(Протокол №27, 10.04.1901 г.) 

 

“... т.2. Упълномощава се членът на настоятелството 

библиотекарът Т. Ганчев да влезе в преговор  с кулски адвокат по 

водене на делото с Лило Д. Корманов.” 

(Протокол №28, 15.05.1901 г.) 
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1902 г. Библиотекар е А. Цанов. Същият прави предложение към 

настоятелството за съставяне на комисия за проверка на книгите 

в библиотеката. Настоятелството взема решение за ревизия на 

библиотеката и избира комисия в състав: д-р Никола Петков, 

Васил Петков, Любен Данаилов Младий и Александър Гендев. 

(Протокол №46/25.8.1902) 

 

В своята доосвобожденска дейност читалище “Цвят” е 

просветно огнище, което укрепва българския дух и култура и затова 

в него членуват само българи. След Освобождението пред 

читалището предстоят нови задачи, които налагат да се 

привлекат за читалищни членове и други граждани от небългарски 

произход. Затова през 1902 г. то променя своя устав и дава 

възможност на гражданите без разлика на вяра, пол и народност 

да станат читалищни членове. Това изменение на устава (според 

спомените на Атанас Минков), предизвиква буря от негодувание в 

средата на реакционните кръгове. Читалището бива атакувано 

като “свърталище на социалисти и безотечественици”. Развил-

нялата се реакция най-брутално пропъжда читалището от 

сградата, в която се е помещавало – южното крило на старата 

сграда на театър “Вида”. Един ден пожарникарите на 

стамболовисткия кмет изхвърлят на улицата читалищната 

библиотека! На читалищната сграда предлагат да измени устава и 

да изгони от своята среда всички турци и евреи. Но прогресивния 

състав на управата отхвърля това искане и наема частна сграда за 

читалище. Книгите от богатата библиотека нареждат в една от 

класните стаи на прогимназията “Антим І”(дн. ПМГ “Антим І”), 

отстъпена от училищното настоятелство, възглавявано от Найчо 

Цанов и Димитър Балев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Театралната сграда в града, където в началото на ХХ в. 

                              се помещава библиотеката 
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1903 г. След като общината преминала в ръцете на радикалите, 

начело с Д. Балев, през 1903 г. читалището отново се връща в 

помещенията на театъра. 

За библиотекари са избрани двама души, по един в 

библиотеката и читалнята. Това са: А. Цанов и Д. Филипов.  

(Протокол №1, 8 юни 1903 г.) 

 

В библиотеката се получават освен български и руски 

вестници и списания и немски вестници, които ежегодно се 

подвързват: 

“... т. 5. Да се пришият (подвържат) следните български 

списания: “Мисъл”, “Общо дело”, “Учител”, “Право дело”, 

“Българска сбирка”, “Здраве”, “Търговски вестник”. 

Руски: “Руская мисъл”, “Миръ божи”, “Научное обозрение”, 

“Руское богатство”, вестник “Новое время”, немския вестник “Ди 

Цайтъ” ... 

...т.12. Да се купят по един входящ и изходящ дневник и една 

книга за новопостъпилите вестници и списания... “ 

(Протокол №4, 1.07.1903 г.) 

 

 

  

1904 г. Протокол №12, 05.01.1904 г. 

Прави се финансова равносметка от двете представления от 

27.12.1903 г. и 03.01.1904 г. на “Предложение” – Антон Чехов и 

“Службогонци” – Иван Вазов, чийто чист приход е 303, 86 лв. и 

решават да се използва за: 

- Да се плати абонамента на списанията: 

               1. “Българска сбирка” – 8, 20 лв. 

               2. “Мисъл” – 7, 90 лв. 

3. “Здравие” – 6, 00 лв. 

4. “Право дело” – 6, 05 лв. 

5. “Учител” – 8, 10 лв. 

6. “Търговски вестник” – 5, 40 лв. за ¼ година 

7. “Ново време” – 10, 00 лв. 

8. “Новое время” – 19, 25 лв. за ¼ година 

9.” Обозрение” – 6, 83 лв. за ¼ г. 

10. “Мир Божи” – 13, 30 лв. за ½ година 

11. “Руская мисъл” – 9, 85 лв. за ¼ г. 

12. “Учителска мисъл” – 8. 00 лв. 

13. “Съзнание” – 5. 00 лв. 

14. “Демократически преглед”  

15. “Работническа борба” – 6. 00 лв. 

16. “Работнически вестник” – 5. 00 лв. 

17. “Общо дело” – 5. 00 лв. за ½ г. 

Или  общо 17 източника на стойност 135 лв.  

 

 

 

 



 19 

- Да се купи за читалнята печка с приборите й за сума 10 лв. 

- Да се изплатят на г-н Т. Найденов срещу дългъ за подвързия на 

книги 100 лв. 

- Да се плати абонамента на в. “Реформи” за 1903 г. “ 

 

На празника на Видинското българско читалище “Цвет” след 

водосвета на Митрополит Кирил и отчета за годишната дейност 

на читалището от неговия председател става ясно, че бившето 

здание на читалището е взето от българска народна банка заради 

неизплатени дългове, възлизащи на повече от 40 000 лева и че това 

здание е станало твърде негодно за целта си. Взема се решение за 

построяване на ново здание. Видинският Митрополит Кирил 

дарява 3 000 лв. и учредява фонд. Сформира се комисия за по-

скорошно извършване на това дело в състав: Найчо Цанов, Цухлев, 

Недев, арх. Стоянов, Зуйбаров, Коджаманов, Петков и др. 

(Протокол №15, 21.03.1904 г.) 

 

За библиотекари са избрани: Д. Филипов и М. Симеонов 

(Протокол №17, 04.04.1904 г.) 

 

“...3. Да се премести читалищното помещение в къщата на г. 

Тома Лозанов. 

4.  Да се направи подписка за читалището. 

5. Да се тури в читалнята книга за доброволни пожертвования, 

за фонд за постройка на читалищното здание. “ 

(Протокол №1, 06.04.1904 г.) 

 

“...т. 5. Да се направят разходи за покупка на следните 

списания и вестници: 

Списания: 1. “Книгописец” – 4.00 лв.; 2. “Ново време” – 7.60 лв.; 

3. “Руская мысль” – 9.80 лв.; 4. “Българска сбирка” – 6.00 лв.; 5. 

“Вест. Воспитанiя” – 9.90 лв.; 6. “Демократически преглед” – 9.00 

лв. Всичко 46.30 лв. и 

Вестници: 1. “Съзнание” – 2, 55 лв.; 2. “Пряпорец” – 8.00 лв.; 3. 

“България” – 16.00 лв.; 4. “Работнически вестник” – 2, 55 лв. Всичко 

29, 10 лв. 

Всичко за вестници и списания 118, 40 лв. “ 

(Протокол №3, 21.05.1904 г.) 

 

“... 2. Мерки за прибиране раздадени книги и не върнати до 

законния срок. 

3. Мерки против некои посетители, които нарушават 

тишината въ читалнята и късали коли от списанията... 

 

Решения: 
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.... 

2. Да се пише на всички членове, които са взели книги и не са ги 

повърнали до определения въ правилника срокъ, да ги повърнат най-

късно до края на месец септемврий т. г.” 

3. Да се залепят обявления въ читалнята: а) че се забранява 

късането и дращенето по вестниците и списанията; б) че се 

забранява говоренето и пушенето въ читалнята... “ 

(Протокол №4, 05.09.1904 г.) 

  

1905 г. 

24 апр. 

 

 

1 септ. 

На 24 април за библиотекари са избрани – Мих. Симеонов и 

Георги Иванов. 

(Протокол №30, 24.04.1905 г.) 

 

От 1 септември 1905 г. читалищното настоятелство възлага 

на г-ца Зора Нейова мястото на напусналия град Видин Михаил 

Симеонов. Тя е библиотекар до 9.04.1906 г. и е първата жена 

библиотекар във Видин. 

(Протокол №21, 01.09.1905 г.) 

  

1906 г. 

9 апр. 

 

 

 

 

 

 

авг. 

На годишното събрание на читалище “Цвят” са избрани за 

библиотекари: Д. Филипов и Зора Маринова. Понеже  Зорка Х. 

Маринова подава оставката си на библиотекар, настоятелството 

натоварва резервния член К. А. Цанов. 

(Протокол №5, 9.04.1906 г.) 

 

Взема се решение на настоятелството за преместване на 

читалищната библиотека от стаята (която е необходима на 

училището) в театралното здание, ако кметството направи 

всички удобства, за да се приспособи за библиотека салона на 

театралното здание (Театър “Вида”). 

(Протокол №22, август 1906 г.) 

  

1907 г. 

29 апр. 

 

 

 

10 март 

На годишното събрание за избор на Управителен съвет на 

читалището за  библиотекари са избрани М. Кръстев и Ат. 

Еремиев. 

(Протокол №1, 29.04. 1907 г.) 

 

С решение на настоятелството от 10 март 1907 г. се 

разрешава на учениците от гимназията да посещават читалнята. 

(Протокол №41/10.03.1907) 

  

1908 г. 

 

 

 

30 ноем. 

Библиотекари са Ат. Еремиев и Ан. Тодоров. 

(Протокол №1, 20.04.1908) 

По предложение на Д. Балев и на общинското управление за 

платен (щатен) библиотекар, читалищното настоятелство с 

решение от 30 ноември 1908 г. назначава Андрей Тодоров за 

помощник на изборните библиотекари:  
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“ …относно писмото на общинското управление и като взе 

предвид, че читалището трябва да държи всякога отворени 

вратата на библиотеката за обществото , което изборните 

библиотекари не могат да сторят това по причина, че са 

длъжностни лица по други ведомства и не разполагат с време 

смята (настоятелството) , че предложението е навременно и по-

пълно отговаря на гореизложената цел, за това реши да приеме 

Андрей Тодоров за помощник на библиотекарите… “ 

(Протокол №15/26.09.1908) 

 

На следващото заседание с Протокол №17 се освобождава 

(приема оставката на избирания библиотекар Д. Филипов). За 

библиотекари остават изборния и Андрей Тодоров. 

 

Поради това, за попълване на състава на настоятелството, 

вместо изключения член Андрей Тодоров, избра се допълнителния 

член Найчо Цанов. 

(Протокол №22, 9.11.1908 г.) 

 

На мястото на избрания преди това втори библиотекар Найчо 

Цанов, се избира г-н Георги Поп Георгиев, платен от общинското 

управление библиотекар. 

(Протокол №24, 14.11.1908 г.) 

 

Същата година се отпускат и средства за : “закупуване на 

книги за вписване на даваните за домашно четене книги и нови 

систематични каталози, които да заменят досегашните – и то по-

малки и за всеки отдел по отделно.” 

(Протокол №34/ 26.01.1909) 

  

1909 г. 

 

26 ян. 

 

 

 

 

 

5 апр. 

 

 

 

 

8 апр. 

 

 

 

 

 

 

Касиерът отпуска необходимите суми за снабдяване на 

библиотеката със: 

а) книга за вписване даваните за домашно четене книги; 

б)нови систематични каталози, които да заменят 

досегашните и то по-малки и за всеки отдел по отделно. 

(Протокол №34, 26.01.1909 г. с. 137) 

 

Платеният библиотекар е започнал работа като помощник 

на изборния и под негова отговорност. Взема се решение новото 

настоятелство да определи положението му в библиотеката. 

 (Протокол №44, т. 1/5.04.1909) 

 

Направен е избор на ново настоятелство. За библиотекари са 

избрани: М. Кръстев, и Андрей Тодоров – платен от Общинското 

управление. 

(Протокол №1, 08.04.1909 г.) 
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9 юни 

 

 

 

 

1 авг. 

 

 

 

 

13 авг. 

 

 

 

17 окт. 

Взето е решение платеният библиотекар Андрей Тодоров да се 

изпрати за 1 месец в библиотеката на град Плевен, “която е 

известна по своята уредба, да се запознае обстойно с нея и 

приложи опита и у нас”. Парите за командировка се отпускат от 

общината и се допълват с 25 лв. от читалището. И на свое 

заседание на 1 август настоятелството изслушва доклада на А. 

Тодоров за командировката в гр. Плевен. 

 

Отпускат се нужните суми на библиотекаря за подреждане 

на библиотеката по предложения от него начин, въведен в 

Плевенската библиотека. 

 

Решено е библиотеката да има:  

1. Редовно работно време, което е установено така: 

сутрин от 9 – 12 ч. 

                       след обед от 2 ½ - 8 ч. 

2. Членовете на читалището да не плащат месечна 

такса за библиотеката, “а не-членовете да ползват 

библиотеката срещу 1 лев месечен внос – такса”. На 

учениците се дават книги срещу месечна такса – 50 

ст.” 

(Протокол №26, 17.10.1909 г.) 

  

1911 г. 

25 март 

 

 

  

 

 

 

 

 

17 окт. 

 

 

Библиотекарят Андрей Тодоров е избран и изпратен за делегат 

на Учредителния конгрес на читалищата (за 5 дни) в гр. София. 

(Протокол №16, 25.03.1911 г.) 

 

При избора за ново настоятелство за библиотекари са избрани 

Андрей Тодоров и Ал. Игнатиев. 

(Протокол №18, 17.04.1911 г.) 

 

 

 

Платеният библиотекар Андрей Тодоров е подал оставка, на 

негово място избират Андрей Кръстев. 

(Протокол №27/17.10.1911) 

 

 

  

1913 г. 

21 март 

 

 

 

 

 

15 септ. 

Поради бързото заминаване на бойното поле библиотекарят не 

е успял да предаде никому библиотеката. 

(Протокол №24/21.03.1913) 

 

 

 

 

Затваря се библиотеката и читалнята “...пред вид, че 

холерната епидемия застрашава да вземе големи размери и че е 

необходимо да се затвори читалнята, в която дохождат хора от 

сички съсловия и места в града...”. Затова се реши да: “затвори от 
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днес (11 септ.) да 15 септ. Включително читалнята, за което да се 

съобщи съ обявление на вратата и да се преустанови до 18 същия 

месец даването на книги от читалищната библиотека.” 

Библиотекар е Ал. Игнатиев. 

(Протокол №4/11.09.1913) 

 

  

 

 

1914 г. 

26 март 

 

 

 

 

 

 

 

13 апр. 

С писмо №2102/26 март 1914 г. на градския кмет се уведомява 

настоятелството, че за щатен библиотекар се назначава г-жа 

Таня Михайлова от гр. Видин като се внуши на новата 

библиотекарка, че тя ще се намира напълно под контрола на 

читалищното настоятелство и ще бъде отговорна по службата си 

също пред настоятелството. 

(Протокол №18, 27.03.1914 г.) 

 

Направен е избор на ново настоятелство, за библиотекари са 

избрани: Тодор Ракаджиев и Иван Гънзовянов. 

(Протокол № 19, 13.04.1914 г.) 

 

Библиотеката е раздала за прочит 1 765 т.  на 244 читатели. 

  

1925 г. Ярка следа в дейността на библиотеката оставя Енчо К. 

Нешев, постъпил като библиотекар-уредник същата година и 

работил в нея повече от 30 години. 

В Протокол №7 от 26.10.1925 г., в точка 6-та от дневния ред 

четем: “Да се достави и изплати от касиера, една печка за каменни 

въглища с кюнци за библиотеката на сума 1 200 лв.“ 

  

1926 г. 

25 окт. 

В Протокол №14 от 6 ян. 1927 г. в т. 2. от дневния ред “Да се 

запишат в инвентарната книга пратените от Министерството 

на народното просвещение с писмо №26873 от 25 октомври 1926 г. 

книгите...”. 

В Протокол №21 от 1 май 1927 г. се споменава, че за 

отчетната 1926 г.: “Разход за вестници, книги и списания са 

похарчени 12 842 лв.”. 

  

1927 г.  В годишния отчет за 1927 г. се цитира:”прочетени 2974 книги. 

За закупуване на книги, вестници и списания – 5 824 лв.” 

“ За постоянен касиер и завеждующ кинематографа назначава се 

библиотекаря на читалището Енчо Нешев с месечно 

възнаграждение (600 лв.)” 

(Протокол №14, 26 окт. 1927 г.) 
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  Провежда се извънредно общо събрание на читалището, на което 

се приема Устав на читалището, в който четем: “VI. Библиотека 

и читалня 

Чл. 49. За обзавеждане и правилно ползване на читалищната 

библиотека и читалня, настоятелството назначава библиотекар, 

правата и длъжностите на който са следните: 

1. Грижи се за уредбата и обзавеждането на библиотеката и 

читалнята. 

2. Грижи се за целесъобразното и планомерно използуване на 

членовете на библиотечния имот. 

3. Завежда библиотечния инвентар, основния, азбучния, 

систематичния, предметния, проверочния (топографически) 

и др. каталози. 

4. Води разписките за взетите за домашно четене книги. 

5. Води книгата въ която се вписват вкратце съдържанието на 

държаните беседи, сказки, реферати и пр. 

6. За всяко тримесечие и въ края на годината представя на 

настоятелството обстоен доклад за вървежа и 

състоянието на библиотеката и читалнята, както и доклад 

за необходимите за набавяне въ библиотеката книги, 

списания и вестници и др. 

7. Отговаря материално за изгубените книги в случай, че не 

може да посочи виновни лица.” 

(Протокол №22, 25.12.1927 г.) 

  

1929 г. 

 

 

 

 

 

21 авг. 

Библиотеката има 8 894 т. фонд. През същата година 

новозакупените книги са 634 т., подарените 50 т., а раздадените за 

прочит 3 626 т. на 2 243 четци (читатели). 

Зоя Симова е подарила на библиотеката сп. “Илустрасион” за 

1924 и 1925 г. 

(Протокол №5, 6.04.1930 г.) 

 

На 21 август 1929 г. писателят Стилиян Чилингиров изнася две 

сказки пред видинското гражданство. 

(Протокол №2, 28.02.1930 г.) 

  

1930 г. Книжният фонд на библиотеката възлиза на 9 022 т. 

(Протокол №6, 24.03.1931 г.) 

 

За покупка и подвързия на книги и вестници са похарчени 15 

469, 80 лв. от заплануваните 35 000 лв. 

(Протокол №9, 26.04.1931 г.)  

 

  

 

 

1931 г. 

4 апр. 

 

 

Библиотеката има фонд от 9 329 т., които се разпределят 

така: Общи съчинения – 1850 т.; философия – 135 т.; богословие – 
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26 т.; обществени науки – 99 т.; приложни науки – 14 т.; точни 

науки – 67 т.; естествени науки и медицина – 84 т.; изящни 

изкуства – 39 т.; история, география и биография – 77 т.; 

литература – 4807 т.  

 Прочетените книги са 5 534 т.,  получаваните вестници и 

списания са съответно 25 вестника и 55 списания, а записаните 

посещения в читалнята са 11 418. 

(Протокол №7/04.04.1932) 

 

  

1932 г. 

 

 

 

 

 

 

1 окт. 

 

 

 

 

“Само читалището предлага срещу 5 лв. членски внос да четат 

колкото книги искат и то от всека област на науката.” 

Новонабавените книги през 1932 г. са 93 т. Прочетени са 8048 

т. книги, разпределени така: - общи съчинения – 164 т.; - 

философия – 184 т.; - богословие – 27 т.; обществени и социални 

науки – 146 т.; - езикознание – 9 т.; - естествени науки – 68 т.; - 

приложни науки – 128 т.; изящни изкуства – 40 т.; - литература – 

6799 т.; - история, геогр., биогр. – 483 т. 

В читалнята са получавани 49 сп. и 22 вестници. А от 1 окт. 

1932 г. поради липса на средства са спрени вестниците: “Зора”, 

“Свободна реч”, “Слово”, “Отечество” и “Илюстрована седмица”. 

През годината са били подвързани около 500 т. книги, които са 

използвани и негодни. Новите подвързани книги са 300 екземпляра. 

(Протокол №4/22.04.1933 г.) 

 

  

 

1933 г. 

2 ноем. 

 

 

 

31 дек. 

 

Министерството на Народната просвета дарява на 

библиотеката 68 книги на български и чужди езици, придружени с 

писмо №31659 от 02.11.1933 г. 

(Протокол №14, 07.11.1933 г.) 

 

Към 31.12.1933 г. библиотеката има на свободен достъп 9 695 

т. 

(Протокол №7, 24.04.1935 г.) 

 

Библиотекар е Енчо Нешев. 

 (Протокол от 04.02. 1933 г.) 

  

1934 г. Получаваните в читалнята 42 списания и 18 вестника са 

изложени на свободно ползване. 

През годината са взети за прочит 9 628 т., новозакупени 147 т., 

подвързани 605 книги, подлепени стари 228 т. 

(Протокол №8, 11.05.1934 г.) 
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Споменава се за библиотека и читалня (на свободен достъп). 

Читалнята е била отворена през зимния сезон: от 7 ч. сутринта до 

8 ч. вечерта, а през летния от: 6 ч. сутринта до 9 часа вечерта.  

Към 31.12.1934 г. на свободен достъп има 10 239 т., за домашен 

прочит – 9682 т. Те се разпределят така: 

Общи съчинения – 127 т.; 

Философия – 129 т.; 

Богословие – 10 т.; 

Обществени и социални науки – 72 т.; 

Езикознание – 7 т.; 

Естествени науки – 76 т.; 

Приложни науки – 68 т.; 

Изящни изкуства – 27 т.; 

Литература – 8828 т.; 

История, география и биография – 348 т. 

 

По професия се разпределят така: 

Учители – 239; 

Ученици – 7 290; 

Чиновници – 962; 

Свободни граждани – 1044; 

Търговци – 60; 

Офицери – 28; 

Лекари – 37; 

Адвокати – 45; 

Работници -77 

 

 Новонабавените книги са 600 т. и са били пуснати за прочит 

около 500 неподвързани.  

(Протокол №7, 24.04.1935 г.) 

  

1935 г. 

28 февр. 

 

Получено дарение от Върховен читалищен съюз от книги на 

стойност 3 610 лв. 

(Протокол №5, 28.02.1935 г.) 

 

  

1936 г. Библиотечният фонд възлиза на 10 938 т. 

Раздадените книги са 11 841 т. 

 (Протокол №12, 22.05.1938 г.) 

  

1937 г. Библиотеката има фонд от 11 121 т., а раздадената 

литература е 11 841 т. 

В читалнята  се получават  42 списания и 22 вестника. 

През 1937 г. читалнята е била отворена от 8 ч. сутринта до 8 

ч. вечерта и са били изложени за общо ползване 42 списания и 22 

вестника. 

(Протокол №12/22.05.1935 г.) 
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1938 г. За първи път в историята на библиотеката е гласуван 15 

дневен домашен отпуск за библиотекаря Енчо Нешев (по домашни 

причини), “като през това време до завръщането му на работа, 

библиотеката да бъде затворена, тъй като не може да се остави 

друго лице да го замества”. 

(Протокол №17/15.08.1938 г.) 

 

През същата година книжният фонд на библиотеката е 11 209 

т. (почти всички подвързани),  раздадени за прочит са 11 307 т., от 

тях – 11 266 т. на членове и 41 т. на нечленове. От тях:  

10 858 т. на бълг. език,  

351 т. на руски,  

50 т. на немски и 

 48 т. на френски език.  

 

Взетите 11 307 т. са прочетени от 393 четци; на един четец 

се пада по 29 книги.  

561 книги са взети от учители; 

5 519 т. от ученици; 

659 т. от търговци; 

583 т. от адвокати; 

1 160 т. от свободни професии; 

851 т. от работници. 

 

По отдели прочетените книги се разпределят така: 

Литература – 6 822 т.; 

История, география и биография – 995 т.; 

Приложни науки – 742 т.; 

Философия – 725 т.; 

Обществени науки – 648 т. 

Естествени науки – 238 т. и пр. 

 

Има и сравнителни данни: 

                

   История, геогр. и биогр.                       Общ. науки             Философия 

   

1936 г.                 78 т.                             55 т.                 92 т. 

1937 г.               618 т.                           404 т.                143 т. 

1938 г.               995 т.                           648 т.                725 т. 

 

 

Закупени са само 88 т. нови книги, поради строителството на 

новата сграда на читалището. 

В Читалнята са използвани 47 списания и 19 вестници. 

(Протокол №11/2.07.1939 г.) 
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1940 г. 

7 юли 

 

“По искане на Министерството на народната просвета се 

сдадоха за Българската народна банка от нашти  45 тома, стари 

книги от специален научен и исторически характер, които у нас 

стоят без всякакво използувание и рискуват да бъдат полека лека 

унищожени от времето без всякакво употребление, поради своето 

тесно специално и специфично съдържание. За тези подарени книги 

се получи от Министерството благодарствено писмо”. 

Тук се говори и за кражба на книги от библиотеката и за 

късане на вестници и списания. 

(Протокол №13/7.07.1940 г.) 

 

 

 

Данни от годишното събрание: 

“През отчетната година са взети за прочит 12 394 книги. 

 

 На учащи: 5 716 книги (2 321 кн. на мъже и 3 395 на жени); 

На граждани: 2 139 кн. (978 на мъже и 1 161 на жени); 

На търговци: 774 (508 мъже и 266 жени); 

На лекари: 599 (317 на мъже и 286 на жени); 

Адвокати: 406; 

Чиновници: 1 059 (498 мъже и 561 на жени); 

Работници: 408 (214 мъже и 194 жени); 

Учители: 252 (153 мъже и 99 жени). 

 

 

От всичките взети за прочит книги – 12 394 т.: 

На български език – 11 509 т. 

На руски език – 427 т. 

Немски – 269 т. 

Френски 109 т. 

 

 

По области на знанието те се разпределят така: 

Литература – 9 821 т.; 

История, геогр., биогр. – 571 т.; 

Естествени науки – 239 т.; 

Приложни науки – 419 т.; 

Обществени науки – 403 т.; 

Философия – 231 т. 

 

 

 

Читателите са 318, което ще рече, че на 1 четец се пада по 39 

прочетени книги. 

В читалнята се получават: 44 списания и 14 вестници, още  8 

френски списания и вестници, немски вестници и списания и т. н., 

притежавани от френско-български и немско-български дружества. 

Читалнята работи от: 8 ч. сутринта до 9 ч. вечерта (през 
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лятото) и от 9 ч. сутринта до 8 ч. вечерта (през зимата). 

(Протокол №13/7.07.1940 г.) 

 

 

  

1942 г. 

4 март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 септ. 

 

 

 

Наводнението от 4 март 1942 г. в гр. Видин е унищожило и 

повредило 414 тома книги.  

(Протокол №5/28.03.1944 г.) 

 

“ Да се изнесат от библиотеката книгите на тавана на 

читалищната постройка, тъй като мухлясват от влагата и могат 

да се повредят подвързиите на всичките книги.” 

“Касиера Милко Витски да провери и докладва на следващото 

заседание, колко пари  биха стигнали за довършване на 

читалищната сграда, където да се нареди библиотеката и 

читалнята, тъй като в сегашното помещение е невъзможно да се 

държат книгите.” 

(Протокол №8, 29 юни 1942 г.) 

 

“Поради наводнението за вреди на библиотеката и мебели е 

отпусната сумата 1 300 000 лв. Читалищното настоятелство 

решава: горната сума да се употреби за изплащане на 

задълженията на читалището, като гаранционните полици бъдат 

унищожени, а останалата сума да се употреби за довършване на 

читалищната сграда.”  

(Протокол №9, 19.08.1942 г.) 

 

“...книгите на библиотеката са в коридорите на театър 

“Вида” и са започнали да мухлясват, библиотеката и 

канцеларията са необитаеми поради голямата влага.” 

(Протокол №12, 1.09.1942 г.) 

 

  

 

1943 г. 

 

 

 

1 окт. 

 

 

Библиотеката е преместена на втория етаж в новата 

читалищна сграда. Книгите са около 10 000 тома и са форматно 

подредени. 

(Протокол №24/2.12.1943 г.) 

 

От 1.10.1943 г. като книговезка и помощник-библиотекар е 

назначена Надежда Стефанова Тодорова, завършила 

библиотекарски курсове в гр. Шумен с месечна заплата от 2 500 лв. 

(Протокол №21, 27.09.1943 г.) 
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От Илия Горанов от с. Пседерци, Кулско са откупени 162 книги 

за сумата от 10 000 лв. за читалищната библиотека с Протокол 

№11, 1943 г. 

 

В Протокол №24, 2 дек. 1943 г., точка 6 (Разни) четем: 

“Библиотекарът-настоятел прочете доклада от него и 

библиотекар-уредникъ по извършените работи за възстановяване 

на библиотеката и по унищожените книги от наводнението и 

невърнати от чит. членове, по които се взеха следните решения:  

а) Възприе се предложението да не се търсят неиздадените 

при предаването на библиотеката от г-жа Таня Михайлова, сега 

покойница, книгите на Петъръ Мариновъ, които книги да се 

сметат за унищожени, като за целта се състави нужния актъ;  

б) Относно взетите книги от чит. членове и невърнати, да им 

се пише по едно строго писмо и се предупредят, въ случай че не 

върнат или не заплатят стойността им, ще бъдат дадени под съд. 

Настоящето решение се отнася само до по-състоятелни 

граждани. 

в) Възприе се и предложението да се продължи презаписването 

на книгите от стария инвентар в новия, при това положение, 

обаче, най-строго се вменява в дълг на библиотекаря, че за 

новопостъпилите книги ще трябва да се отбелязва в съответната 

графа № и дати на протокола, с който са закупени, така също № и 

датата на протокола, с който е унищожена известна книга; 

г) Оценката на изгубените книги, които ще се иска да бъдат 

заплатени, ще става на следната база: - за книги, закупени до 1922 

г., първоначалната цена ще бъде увеличена 27 пъти и –за книги, 

закупени от 1922 г. до 1942 г., цената ще бъде увеличена пет (5) 

пъти.; 

д) Определя се комисия в следния състав: библиотекарски 

настоятел г-н Хубан Недевски, председателя на проверителната 

комисия, домакинът на читалището г-н Христо П. Георгиев и 

библиотекарът Енчо Нешев, които да съставят следния акт за 

унищожените книги от наводнението, за да бъдат бракувани; 

е) Да се съобщи на застрахователното дружество, че в 

читалищната сграда е станала промена, като в една от стаите е 

поместена читалищната библиотека...” 

 

 

 

 

  

1944 г. 

28 март 

 

 

 

 

Библиотеката е изместена на третия етаж в читалищната 

сграда и се обособява читалня.  

В библиотеката работят двама библиотекари – библиотекар-

уредник, който получава заплатата си от Видинската градска 
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община и помощник-библиотекар. 

Книжен фонд – 11 300 т., читатели – 503, раздадената 

литература е 23 846 т. 

Приложен е и списък на унищожените и повредени книги – 414 

тома, от наводнението през 1942 г. 

През 1944 г. в читалнята са получавани 16 вестника и 62 

списания. 

(Протокол №5, 28 март 1944 г.) 

 

Ползваните за четене книги през годината са 23 848 т., от тях 

23 466 т. на бълг. език, 382 т. на чужди езици. 

(Протокол №11, 27.05.1945 г.) 

 

  

 

1945 г. Новонабавени книги – 2 000 тома, посещения – 7 144, 

раздадената литература е 29 769 т. 

 

Проведено е голямо четене на авторите: Андрей Гуляшки, 

Петко Здравков, Ангел Тодоров и Асен Ненов – Бдинец. 

 

За библиотекарският курс (20 дневен), провеждан в  София и 

уреждан от ВЧС е изпратена да го следва госпожица Надя 

Гълъбова. 

(Протокол №15, 24 юли 1945 г.) 

  

1946 г. 

31 дек. 

През 1946 г. читалище “Цвят” чества 77 години от 

основаването си. Пред Редовното годишно събрание за 1946 г., на 

31.12.1946 г. изнася доклад Петко Здравков, председател на 

читалището. Дейността на библиотеката е отразена в доклада - 

книжният фонд е възлизал на 14 185 т., новозакупените книги са 2 

049 т., от тях подвързаните са 1 124 т., посетителите са 30 389 

души, а раздадената литература – 33 328 т. Читалището 

поддържа специална бройка “Подвързвач на книги”. 

 

В читалнята освен българската е получавана и съветска 

периодика. В отдела са изложени 40 списания и 25 вестника. Няма 

постоянна щатна бройка за читалнята. 

 

Същата е отворена всеки ден от 8.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 

19.00 часа. 

 

Към библиотеката са открити филиални библиотеки, пръв 

опит в страната за организирано обслужване по местоживеене – в 

кварталите “Кумбаир”, “Таш кюприя” и болницата. 
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1947 г.  

 

Информация до Върховния читалищен съюз за извършена 

работа от 01.01.1947 – 01.10.1947 г.: 

- Двама граждани са подарили по 100 хиляди лева за закупуване 

на книги, 

- учениците от Мъжката гимназия са подарили 321 книги, 

- ученичките от Девическата гимназия са подарили 211 книги, 

- Челеби Пизанти е подарил 111 книги, 

- Кр. Христов е подарил 100 книги.  

Или всичко 847 тома на стойност 110 000 лева. 

 

Библиотеката е абонирана за 77 наши и съветски периодични 

издания, закупени са 1 306 тома за 173 705 лв., подвързани са 1 430 

книги на стойност 159 813 лв., взети за прочит са 20 697 т., 

раздадени са 31 832 т. 

Читалнята работи всеки ден с читатели. 

 

Протокол от 7.12.1947 г. разглежда въпроса за отдаване под 

наем на старата училищна сграда в двора на черквата в кв. 

“Кумбаир” за нуждите на читалището в “Кумбаир” – изреждат се 

присъствалите от страна на църковното настоятелство и от 

страна на читалище “Цвят” и читалището в “Кумбаир” (между 

тях се цитира и името на Виктория Гаврилова – библиотекарка в 

квартално читалище “Кумбаир”. 

  

 

1948 г. Библиотеката се е посещавала от 1 286 читатели, а книжния 

й фонд е 19 623 тома. Новонабавените книги са 1 517 т. на 

стойност 303 170 лв., от тях подвързани са 1 720 т., за които са 

изразходвани 312 800 лв. Или общо за книги са похарчени 615 657 лв., 

което съставлява 5% от брутния доход на читалището или 18% 

от чистия доход на читалището. През 1948 г. са раздадени 31 566 

т. книги. 

Създава се литературният кръжок “Михалаки Георгиев”. 

История на читалище “Цвят”, с. 3. 

  

 

 

 

1949 г. През 1949 г. са закупени 2 093 нови книги. 

Гражданинът Нисим Коен е подарил 188 книги, Вера 

Костадинова 3 книги и Мария Блажева Мирчева 2 книги. За 

новозакупените книги са изразходвани 200 000 лева, за подвързия на 

2007 тома е заплатено 242 840 лв. 

Раздадените книги са 31 995 т.  

Уредник-библиотекар е Енчо Нешев. 

  

1951 г. Съставен е първият каталог на библиотеката. 

Кварталните библиотеки са 8, от тях раздадена литература 

22 325 т. на 9 382 посетители. 
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Фондът на библиотеката наброява 21 951 тома, а раздадената 

литература – 41 681 т. на 28 333 посетители. Закупените през 

тази година книги са 1239 т., а дарените 2 420 т. Най-редовни 

читатели са младежите и учащите се. Практикува се 

книгоносенето. 

(Протокол 15.02.1953 г.) 

 

  

1952 г. За библиотеката са закупени 691 т. нови книги, списания и 

вестници за сумата от 274 050 лв. На 31.12.1952 г. тя е 

притежавала във фонда си 22 642 тома; посещенията са били 29 

336, а раздадената литература 48 394 т. 

 

  

 

1953 г. 

 

 

 

17 окт. 

 

 

 

 

 

 

23 дек. 

В началото на годината в библиотеката вече работят трима 

библиотекари. Завеждащ библиотека и читалня е Асен Бондоков. 

(Протоколна книга от год. събрание 15 март 1953 г.) 

 

С писмо № ІІ 4193 на КНИК – София от 17.10.1953 г. и 

потвърдено с Решение на Управителния съвет на читалище 

“Цвят” от 01.01.1954 г. библиотеката става методическа, като от 

тази дата се назначава и библиотекар-методист. А това е Асен 

Бондоков (дотогава секретар в ОЧС) с основна месечна заплата от 

600 лв. 

С протокол от 23.12.1953 г. е назначена Цветана Ив. Ценова за 

помощник-библиотекар в читалнята. 

 

Раздадените книги са 49 023 т. 

(Протокол №23/28.11.1953 г.) 

 

  

 

 

1954 г. 

 

15 ян. 

 

18 февр. 

Положено е началото на методическата дейност в 

библиотеката от методиста Асен Бондоков. 

С Протокол №2/ 15.01.1954 г. Асен Бондоков въвежда 

книгоносенето.  

С Протокол №3/ 18.02.1954 г. се решава: назначава се за  уредник 

на библиотеката Надежда Тодорова, досегашен библиотекар. 

Цветанка Иванова (досегашен помощник-библиотекар) става 

библиотекар, а София Нешева е назначена за раздавач на книги. 

Библиотеката разполага с много добре уредена читалня.  

През 1954 г. библиотеката е абонирана за 19 български и 6 

съветски вестника; 35 български и 27 съветски списания. Раздадени 

са 80 945 т. 

Открити са пет квартални библиотеки, които разполагат с 

по 350 тома. Кварталните библиотеки по решение на УС са взели 

патрон и са били наименувани с имена на загинали антифашисти: 
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II квартал носи името “Жак Коен” с библиотекар Стефан Н. 

Ангелов; 

III квартал - “Крум Беков” 

IV квартал – “Коста и Перчо Йорданови” с библиотекар Жана 

М. Николова 

Или общо в кварталните библиотеки са раздадени 20 300 т. 

Най-добре е работила библиотеката във II квартал – раздала 5 800 

т., следва IV – 5 252 т.; III – 4 950 т.; VII квартал 3 225 т. и VIII кв. 

– 920 т. 

Към МТС (Машинно-тракторна станция) - Видин 

читалищната библиотека открива подвижна библиотека, която 

обслужва трактористите и комбайнерите. 

За летуващите ученици в средношколските лагери в селата Св. 

Петър (дн. Дружба) и Димово, Белоградчишко, са били дадени за 

ползване две подвижни библиотеки със специално подбрана 

литература.  

 Библиотеката провежда различни културно-масови 

инициативи. През 1954 г. се провеждат срещи с детските писатели 

М. Горчивкин, Цветан Ангелов и Марко Марчевски. 

  

1955 г. Библиотеката притежава фонд от 21 171 т. в началото на 

годината (Протокол №1/18.02.1955 г.) и от 29 375 т. в края й 

(Протокол №1/17.02.1956 г.). Новонабавените книги са 1708 т. на 

стойност 21 959 лв. Читателите са 4 051, а раздадената 

литература 96 256 т. 

Посещения – 39 255; 

Справки – 20. 

 

Библиотеката е получила дарение от митница Видин, което 

наброява 496 т. 

Подреждането на фонда е триформатно. То е заменило 

старата белгийска система за класификация на книгите, новата 

система е препоръчана от ОЧС и утвърдена в цялата страна 

(Протокол №1/18.02.1955 г.). Пак в същия протокол:  

Щатно разписание: 

1. председател – 700 лв. 

2. секретар – 600 лв. 

3. уредник-библиотекар – 628 лв. 

4. методист-библиотекар – 600 лв. 

5. библиотекар – 528 лв. 

6. подавач на книги - 456 лв. 

7. чистач – гардеробиер – 380 лв. 

8. чистач – 380 лв. 

кв. библиотекари във II, III, IV, VII, IX кв. – 200 лв. 

 

Библиотеката е с четиричленен персонал – методист, уредник 

и  двама библиотекари. 
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(Протокол №5, 31 март 1955 г.) 

 

 

 

 

Назначава се Русин Н. Русинов за квартален библиотекар в 

“Боянова махала” (дн. кв. “Нов път”) в IX кв. 

 

 (Протокол №2/25.02.1955) 

 

 

 

Кварталните библиотеки са 6 – Ii, III, IV, VII, VIII, IX квартал. 

Те са раздали 25 193 книги. 

 

 

Открити са летни читални в градската градина и парк 

“Толбухин” (дн. “Владикина бахча”), а така също и читалня в 

самата читалищна сграда. 

  

 

 

1956 г. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 апр. 

 

 

Създава се “Справочно-библиографската служба”, която 

започва библиографска дейност. Да завежда тази служба от м. 

март е назначена Цветанка Иванова, която е едновременно с това 

и завеждаща читалня. 

Книжният фонд е 30 000 т. 

Читателите на библиотеката са 3 317 и са предимно деца,  

а посещенията – 36 628 т.; 

раздадената литература – 80 278 т.; 

новонабавени книги - 2726 т.; 

справки – 398 

 

 

 

 

В Протокол №1 от 17 април 1957 г. за провеждането на 

годишното отчетно събрание за 1956 г. четем: 

“ Може да се каже, че много малко книги са закупени. Това е 

жалко за една общо-градска библиотека. За сливането на двете 

длъжности. Знае се, че Надка е дългогодишна служителка и 

библиотекарка. Тя е след покойния Енчо Нешев стълб на 

библиотеката. Но отгоре предлагат Бондоков, то Надка няма да се 

съкрати, а да заеме друга длъжност.” А на стр. 24. четем: “ В 

читалнята много вестници, списания и илюстрации се крадат. 

Един юрист с правна култура човек, скъса една илюстрация и 

завеждащ читалнята Елена Нешева го хвана.” 

 

През отчетната година са работили 4 квартални библиотеки: 

- квартална библиотека “Калето” с библиотекар Надежда 
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Омарчевска; 

- квартална библиотека ІV квартал (работила 3 м.) и закрита; 

- квартална библиотека VII (работила 7 м.) и преместена в ІІІа 

квартал; 

Поради непредвидени съкращения в бюджета в началото на 

годината, са съкратени четирите квартални библиотеки, остава 

само филиалът във ІІ квартал. През месец април откриват 

кварталната библиотека в ІV квартал (за два месеца) и пак я 

закриват поради липса на помещение. През месец май откриват 

кварталната библиотека в VІІ квартал и по-късно я преместват в 

ІІІа квартал. 

В ТКЗС “Дунав” през м. юли е открита библиотека, а в 

“Градската градина” има лятна читалня и библиотека с 61 

читатели и 150 т. раздадена литература.  

Подавач на книги е С. Нешева – тя извършва и индивидуална 

работа с читателите деца. 

През годината са проведени и срещи с писателите: Атанас 

Душков и Асен Босев по време на “Седмицата на детската книга”. 

 

  

1957 г. Читатели – 3 506 души, 

Раздадена литература – 77 197 т., 

Нови книги – 1534 т. 

От отдел “Култура” на Окръжния народен съвет са дарени 3 

000 тома нови книги. 

Книжният фонд на библиотеката наброява 32 000 тома. 

В “Читалнята” посещенията са 7 264, а раздадените книги 7 

888 тома. Направени са 271 справки. 

Има само една филиална библиотека – тази във ІІ квартал. 

 

 

1958 г. 

 

 

 

 

 

 

16 ноем. 

Библиотеката се разширява. Част от отделите и фонда й са 

свалени на І-ия етаж на читалищната сграда. Подреждането на 

фонда е азбучно-систематично. 

(Протокол №8, 09.05.1958 г.) 

Показатели: 

Читатели – 3 407; 

Раздадена литература – 70 310; 

Новонабавени книги – 2 313 т. 

 

На 16 ноември 1958 г. във Видин се състои околийско съвещание 

с всички библиотекари от училищните, профсъюзните и 

читалищните библиотеки, на което са разгледани въпросите за 

формите на културно-масовата работа с читателите и се споделя 

опита на най-добрите библиотекари. Асен Бондоков, методист на 

околийската методическа библиотека при читалище “Цвят”, 

изнася доклад за всички културно-масови мероприятия като форми 

на дейност на библиотеките и как трябва да се устройва бъдещата 

работа. В доклада се отделя особено внимание за подготовката на 

читателските конференции, литературните вечери, обсъждания 
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на книги, срещите с писатели, колективни четения, изложбите, 

витрините на книги и др. 

  

 

 

 

1959 г. 

1 апр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апр. 

 

От 1 април 1959 г., съгласно новото административно-

териториално деление на България и въз основа на споразумение 

между Националния съвет на ОФ и Министерството на 

просветата и културата, изразено с писмо №ІV – 972 от 21.02.1959 

г. читалищната библиотека се обявява за “Окръжна” с методични 

функции (Окръжна методическа библиотека), а библиотечните 

работници преминават на издръжка към Окръжния народен съвет, 

където библиотеката има отделен бюджет.  

Уредник на библиотеката е Асен Бондоков. 

Отговорник за работата с възрастни читатели – Савина 

Попова, а Цветанка Иванова завежда “Обработка и каталози”. 

В Протокол №2, 21 април 1959 г. в проекто-щата на 

читалището фигурират следните библиотечни бройки: 

- методист по библ. дело – заплата 725 лв.; 

- библ. справ. работа – 628 лв.; 

- библиотекар – 540 лв. 

 

 

 

 

Раздадената литература е 100 000, а читателите - 

5 797. 

Новозакупените книги са 8 263 т. на стойност 73 000 лева, а 

фондът наброява над 36 000 тома. 

Читалнята работи всеки ден, включително и събота и неделя. 

В нея през 1959 г. са раздадени 3 126 т.  

Посещенията в читалнята са – 16 981, а направените справки 

са 683. 

Същата година, от 8 април, се слага началото на 

диференцираната работа с читателите – деца (в общата заемна). 

За децата и юношите има над 8 000 тома. С тях работи специален 

библиотекар-специалист, завършил Държавния библиотекарски 

институт – София – Валентина Стойкова. 

В рамките на “Седмицата на детската книга” са проведени 

срещи с писателите – Емил Коларов, Боян Болгар и Емил Манов и е 

обсъдено творчеството им. 

Обособява се и започва работа Справочно-библиографската 

служба”, за работата в която отговаря Надка Кръстева. Тя се 

помещава в читалнята. Издадени са 20 препоръчителни списъка. 

Направени са 826 устни и писмени справки. 

Подвързани са около 4 000 тома книги с мека подвързия.  

Библиотеката оказва методическа помощ на 38 читалищни 

библиотеки. Методисти са Асен Бондоков – завеждащ 

библиотеката и Бонка Василева. От юни е назначен нов методист 
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- Севастица Цветкова. 

Открити са кварталните библиотеки във ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII 

квартали, които се обслужват от целодневни библиотекари – 

Иркиян Мехмедова, София Нешева, Севастица Манойлова, 

Цветанка Генова. 

Открити са 7 подвижни библиотеки. 

(Протокол № 13, 01.12.1959 г.) 

  

 

 

1960 г. През 1960 г. в Окръжна библиотека работят 7 библиотекари, 

които са на щат към Окръжния народен съвет. На щат към 

читалище “Цвят” са 5 квартални библиотекари, 1 методист и 1 

подвързвач на книги, която длъжност по-късно се закрива. В 

Протокол №7, 20 апр. 1960 г. на стр. 82 в точка Щатни промени, 

четем: 

“Цв. Цветков – налага се да се открият 1 бройка за методист и 

две бройки за квартални библиотекари – в V квартал и “Боянова 

махала” (дн. квартал “Нов път”). В V квартал е назначена Тодорка 

Павлова Георгиева, считано от 21 юли 1960 г. с основна месечна 

заплата 456 лв. и Яша Османова Сеферова в IX квартал със заплата 

456 лв., считано от 26 авг. 1960. Във ІІ кв. библиотекар е София 

Нешева, а в ІІІ-ти кв. Цветанка Кирилова. 

 

Методист е Стефка Щипкова (досегашна методистка на 

Районна читалищна библиотека в гр. Белоградчик). 

 

 

 

През годината са проведени литературни четения с 

писателите Г. Томалевски, Д. Мантов, Д. Василев, Боян Болгар, Д. 

Симидов и Асен Калоянов. 

В рамките на “Седмицата на детската книга” са обсъдени 11 

книги и са направени 6 читателски конференции. 

Библиотеката работи без прекъсване от 9-20 часа. 

Подвижните библиотеки са 4 и имат фонд от 1000 тома. 

Към библиотеката е изграден Библиотечен съвет. 

 

Книжният фонд наброява 51 066 т. 

Читатели - 9 916 

Посещения - 101 828 

Ползвана литература - 211 319 т. 

 

  

1961 г. През 1961 г. в библиотеката  са работели 8 служители: 1 

завеждащ библиотека – Асен Бондоков,  

1 методист – Стефка Щипкова,  

3-ма библиотекари в “Заемна за възрастни” – Савина Попова, 

Грозданка Нисторова и Агнеса Обретенова, където се изпълнява 

културно-масовата работа и обработка и каталози,  
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1 библиотекар в “Детската заемна” – Валентина Стойкова (по 

зам. Цветанка Цветкова),  

2-ма библиотекари – “Справочно-библиографска служба” и 

наблюдаещ читалня. 

 

 

В “Справочно-библиографската служба” работят Цветанка 

Иванова и Надежда Кръстева, които са работили едновременно и в 

“Читалнята”. 

Те са отговаряли за поддържането на следните каталози и 

картотеки: 

- каталог на Справочно-библиографски отдел; 

- тематична картотека на актуални теми; 

- систематична картотека на рецензиите; 

-систематична краеведческа картотека на рецензиите; 

- систематична картотека на специалистите – 750 души. 

Направените от тях писмени справки са 95. 

Справочният фонд наброява 1 500 тома. 

 

 

По въпросите на краеведението работи Надежда Кръстева, 

която е преглеждала и описвала всичко от централната преса.  

 

 

За комплектуването, обработката и каталозите отговарят 

съвместно Савина Попова и Грозданка Нисторова от Заемна за 

възрастни и Валентина Стойкова от “Детски отдел”. Текущото 

комплектуване се прави по “Български книгопис”. Поддържат се 

две картотеки: текущо комплектуване и докомплектуване. През 

годината са закупени 12 755 т. Поддържа се : азбучен и 

систематичен каталог (през годината са подменени всички фиши, 

писани на ръка в тях). 

В Окръжна библиотека работи и един квартален библиотекар 

– Славка Буртева в “Детска заемна”. Валентина Стойкова 

поддържа каталозите в Заемната за деца – азбучен и 

систематичен. 

В рамките на “Седмицата на детската книга”, на 

библиотеката гостуват писателите: Теодоси Апостолов, Богдан 

Митев и Асен Калоянов. Бе проведен общоградски парад на книгата, 

в който участниците, костюмирани като любими герои от 

детските книги в своето парадно шествие пренасят зрителите в 

приказния свят на приказките. 

 

 

Организира се основен фонд на периодичните издания. 

Уреди се и книга за движение на библиотечния фонд. 

 

 

Читалището издържа на щат 7 квартални библиотекари, а 

фондовете им се комплектуват със средства от бюджета на 
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Окръжна библиотека. 

Кварталните библиотекари са:  

ІІ кв. – Софка Нешева; 

ІІІ кв. – Цветанка Кирилова; 

ІV кв. - Цветанка Дакова; 

V кв.  - Дора Георгиева; 

VІІ кв.  - Иркиян Мехмедова; 

ІХ кв.  - Юлия Каменова 

 

Към централната библиотека има разкрити и 15 подвижни 

библиотеки. 

 

  

1962 г. 

 

апр. 

 

 

1 авг. 

 

 

 

 

23 ноем. 

През годината на щат към Библиотеката са общо 8 души. 

През м. април  директорът Асен Бондоков преминава на друга 

работа, за временен заместник е назначена Цветана Иванова – 

библиотекар и завеждащ Справочно-библиографската служба и 

културно-масовата работа. 

На 1 август за директор е назначен Янаки Георгиев Ангелов. 

През годината в “Читалнята” на библиотеката са получавани 

31 вестника и 133 списания на български и руски езици. 

На 23 ноем. 1962 г. редовно назначена за методист е Йошка 

Рангелова. 

 

 

През годината са закупени 12 504 т. нови книги 

Читатели – 11 127 

Посещения – 107 268 

  

1964 г. Директор е Севда Спасова Рускова, а служителите на 

библиотеката са 9. 

Методисти са Йошка Рангелова и Теменужка Цанова (на 1 

окт. Рангелова преминава на друга работа и на нейно място 

постъпва Асен Бондоков), библиотекари в "Заемна за възрастни" са 

Надежда Кръстева и Цветана Иванова, в "Заемна за деца" е 

Валентина Йонова, "Справочно-библиографската служба" завежда 

Стефка Щипкова, а завеждащ "Обработка и каталози" е Савина 

Попова. 

Кварталните библиотекари Цветана Дакова – ХІІ кв., Венета 

Балъкчиева – ІІІ кв., Софка Нешева – ІV кв., Иркиян Мехмедова – VІІ 

кв. и Юлия Каменова – ІХ кв. са на щат към читалището, но 

книжните фондове се комплектуват със средствата на Окръжна 

библиотека. 

Новонабавените книги са 12 746, посещенията 104 636, 

читателите са 10 317, а раздадените книги – 202 859 т. 

Към Централната библиотека има 2 подвижни библиотеки. 
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Гости на “Седмицата на детската книга” през 1964 г. са  

писателите: Недялко Месечков, Александър Григоров и Виктория 

Русчева. 

  

1965 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрит е самостоятелен “Детски отдел” (с над 10 000 тома) 

в сградата на читалище “Цвят” – І етаж. 

Въведена е система за обслужване чрез “свободен достъп”. 

Изнесеният на свободен достъп фонд е 12 000 тома. 

Въвеждането на “свободния достъп” става с помощта на Дора 

Кършовска, преподавател в Държавен библиотекарски институт, 

както и е изработена схема за подреждане на фонда и 

систематичния каталог в читалнята. 

Преустроени са помещенията за свободен достъп в 

собствената сграда на читалище “Цвят”. 

В библиотеката работят 10 служители – директор, двама 

методисти, трима библиотекари в “Заемна за възрастни”, двама 

библиотекари в “Детски отдел”, един завеждащ “Справочна 

служба” и “Читалня”, един библиотекар “Обработка и каталози”. 

Читалище “Цвят” поддържа на щат 5 квартални 

библиотекари, които се снабдяват с книжен фонд от Окръжната 

библиотека. Филиални библиотеки има във ІІ, ІІІ, ІV, VІІ и ІХ 

квартали със следния фонд: ІІ- 4 650 т.; ІІІ – 4 500 т.; ІV – 4 700 т.; 

VІІ – 3 000 т.; ІХ – 1 700 т. Част от стелажите на Окръжна 

библиотека  (след въвеждането на свободен достъп) са преместени 

в кварталните библиотеки. В тях работят – Цветана Дакова, 

Софка Нешева, Юлия Каменова, Иркиян Мехмедова и в ІІІ квартал 

Балъкчиева. 

“Заемна за възрастни” – старши библиотекар е Цветанка 

Иванова, а библиотекар – Надежда Кръстева и Тодор Попов – 

консултант. 

Показатели: 

Раздадена литература – 55 719 т.; 

Научна литература – 20%; 

Читатели – 734 в повече. 

“Заемна за деца” (Детски отдел) - Валентина Йонова и Агнеса 

Обретенова. 

Показатели: 

Читатели – 119 в повече; 

Раздадена литература – 58 292 т. 

През 1965 г. Окръжна библиотека и филиалните библиотеки са 

раздали общо 188 586 т., а новите читатели са 9 879. 

В “Справочно-библиографски отдел” работи един библиотекар 

– Стефка Щипкова. 

Показатели: 

 Раздадената литература – 5 346 т. 
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дек. 

През годината са направени 59 писмени справки. 

 

В “Комплектуване, обработка и каталози” работи един 

библиотекар – Савина Попова. 

През годината в Окръжна библиотека са закупени 11 621 тома 

нови книги, от тях: 4 207 т. художествена литература, 3 376 т. 

детска литература и 4 029 т. научна литература. 

 

Методистите – Асен Бондоков и Милко Стефанов, през 

годината са посетили 48 библиотеки. 

 

През декември след общо съвещание между библиотеките 

Видин, Враца и Михайловград (дн. Монтана) започва съвместна 

работа по въпросите на краезнанието. Изработен е и план-договор 

за съвместна дейност.  

 

 

  

1966 г. 

февр. 

 

 

 

 

От месец февруари 1966 г. се обособява фондът на отдел 

“Краезнание” – архив на краеведската литература и местния 

печат. Основите на отдела полага Стефка Щипкова, която 

същевременно е на работа и в “Справочно-библиографски отдел”. 

Бройката за библиотекар-краевед, обаче, се отпуска на 

01.07.1979 г. Като първи щатен краевед е назначена Савина 

Димитрова. 

Читалище “Цвят” поддържа 5 филиални библиотеки, които се 

снабдяват с книжен фонд от Окръжна библиотека. 

По време на “Седмицата на литературата и изкуствата за 

деца и юноши” гостуват писателите: Леда Милева, Пелин Велков, 

Григор Угаров, Емил Коларов,  художника Радослав Маринов и 

композиторите Петър Ступел и Димитър Тъпков. 

  

 

 

1968 г. Фондът на библиотеката вече е 160 000 тома, читателите 11 

312, а раздадените книги са 230 859 при 85 457. 

Щатните длъжности в библиотеката са 11. 

Наличните помещения, преустроени за нуждите на Окръжна 

библиотека през 1965 г. са вече недостатъчни и неподходящи. 

Читалнята е много малка – само с 18 места, които не достигат за 

читателите. Нужда от разширяване има и “Детска заемна”. 

Липсват работни помещения за отделите – “Методичен”, 

“Справочно-библиографски” и “Краеведение”. Или с една дума 

Окръжна библиотека има нужда от нова сграда. 

Към Централната библиотека има 5 филиала. 
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Във връзка с въвеждането на новата УДК (Универсална 

десетична класификация) е организиран курс за запознаване и 

обучение по нея. 

 

През “Седмицата на детската книга” гостуват писателите: 

Асен Босев, Николай Зидаров, Ема Йончева, Георги Струмски, Борис 

Крумов, Иван Василев, Иван Давидков, Тодор Харманджиев и 

композиторите Филип Кутев, Г. Тимев, Христо Недялков, Т. Попов. 

 

  

1969 г. Разширяването на дейността на библиотеката и на нейния 

фонд налага нови пространствени условия. 

“Справочно-библиографската служба” и “Краеведението” се 

помещават в “Читалнята”, което пречи на работата. Битово зле 

е уреден методичния кабинет, обработка и каталози. “Детският 

отдел”, който е единствен на територията на окръга за работа с 

учащи се до 8-ми клас е сериозно притеснен. 

В рамките на “Седмицата на детската книга и изкуствата за 

деца” са проведени срещи с писателите Йордан Друмников , В. 

Паспалеева и проф. Паунов. 

 

 

Щатните библиотекари са 11. 

В “Заемна за възрастни” работят Цветана Иванова, Надежда 

Кръстева и Тодор Попов, а в “Заемна за деца” - Валентина Йонова и 

Елена Ставрева. В “Читалнята” обслужва читателите Агнеса 

Обретенова. Методическата дейност се извършва от Асен 

Бондоков и Милко Ангелов. 

 В отдел “Комплектуване и обработка”, където работи само 

един служител – Савина Попова, има нужда от попълнение. 

Изработен е своден каталог на периодичните издания, 

получавани в библиотеките на гр. Видин. 

“Краеведението” заема все по-значително място в дейността 

на библиотеката, но все още няма щатна бройка за него. 

Специалистката в “Справочно-библиографски отдел” Стефка 

Щипкова работи и по въпросите на краезнанието. 

Към библиотеката функционират 5 квартални библиотеки, а 

от м. април е открит още един филиал в V-ти квартал, в който е 

назначена Ц. Христова. 

ІV-ти квартал – София Нешева, 

VІІ-ми квартал – Иркиян Мехмедова, 

ІХ-ти квартал – Юлия Каменова, 

Х-ти отдел – Иванка Страшимирова, 

ХІІ-ти отдел – Цветана Дакова. 
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Бюджетът на библиотеката се движи от 27 – 28 000 лева, 

което осигурява условия за нормална дейност. 

Читателите са 12 126, новонабавените книги са 11 798 т., а 

раздадените 234 453 т. 

  

1970 г. Книжният фонд е 170 000 тома, читателите са 12 680, а 

раздадената литература е 249 660 т. Новонабавени са 14 548 т. 

Започва комплектуването на специални издания: грамофонни 

плочи – 100 броя и нотен материал – 133 т., графични издания – 52 

т. 

“Краеведската сбирка” почти отговаря на условието пълнота. 

В добър вид са и обособените краеведски картотеки, но е 

необходима щатна бройка, която да поеме отдела. 

Гости на “Седмицата на детската книга и изкуствата за 

деца” са писателите - Петър Стъпов, Тодор Анастасов, Димитър 

Гундов, Богдана Зидарова, Хр. Минчев, Михаил Лъкатник. 

През годината се чества и 100 годишнината от основаването 

на читалище “Цвят”. 

 

  

1971 г. Библиотеката продължава да работи при ограничени 

пространствени условия, което е пречка за правилно протичане на 

библиотечните процеси. Друга пречка е малкия брой наличен 

персонал. В библиотеките от страната той е 2, 3 пъти по-голям. 

Този въпрос е поставян многократно пред ОСИК (Окръжен съвет за 

изкуство и култура) с искания да подсили щата с 2 бройки с оглед 

перспективната дейност на библиотеката. 

В “Заемна за възрастни” има нова колежка – Йорданка Нанова, 

която съвместно с Цветана Иванова и Надежда Кръстева 

осигуряват изцяло обслужването на читателите. 

“Детският отдел” е изведен извън сградата, където остават 

другите отдели на библиотеката и се обслужва от Елена 

Ставрева. 

Гости на “Седмицата на детската книга и изкуствата за 

деца” са Иван Аржентински, Бежански, М. Христов, Т. Анастасов, 

Н. Савов, М. Спасова. 

В “Читалнята” започва работа Валентина Йонова, която 

преди това работи в  “Детски отдел”. 

Разкрит  е нов филиал на централната библиотека в VІІІ 

квартал с библиотекар Боян Захариев. 

В отдел “Комплектуване и обработка” все още работи само 

един служител – Савина Попова. 

Оформен е азбучния каталог в две поредици – на българските и 

на руските книги. Изработен е каталог на музикалните издания. 
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1972 г. 

17 май 

На 17 май по време на Международната година на книгата, се 

слага началото на инициативата “Ден на библиотекаря”, която се 

отбелязва ежегодно повече от 15 години. 

Започва дейност клубът “Млад приятел на книгата”, 

организиран от Йорданка Нанова – библиотекар в "Заемна за 

възрастни". 

“Краеведението” все повече се налага като една от най-

търсените и с голяма перспектива дейности в библиотеката и има 

нужда от целодневна щатна бройка и да се обособи като отделен 

сектор. 

Въведени са книги за движение на библиотечните фондове за 

всички отдели и филиали. 

Прекласиран е фондът на “Детски отдел” съгласно новата 

десетична класификация. 

Музикалният фонд е обогатен със 153 нови грамофонни плочи и 

90 тома нотна литература. 

 

  

1973 г.  Открита е нова услуга “Междубиблиотечна заемна служба” 

към отдел “Заемна за възрастни” в библиотеката. 

В “Детски отдел” библиотекарките Елена Ставрева и 

Цветана Божкова в рамките на “Седмицата на детската книга” са 

организирали срещи с авторите – Димитър Точев, Димитър 

Ненчев, Марчо Николов, Борис Тошев, Дончо Лазаров и Петър 

Чолов. 

 

  

1974 г. Открита е нова щатна бройка в отдел “Комплектуване и 

каталози”, където освен Савина Илиева вече е назначена и 

Христина Ставрева. 

В “Заемна за възрастни” има ново попълнение – Иванка 

Страшимирова. 

 

1977 г. През годината са закупени 18 798 т. нови книги. 

Фондът на библиотеката наброява 241 504 т., читателите са 

13 680, а посещенията 92 787. Раздадената литература е 251 422 т. 

Проведени са срещи с писателите Николай Зидаров, Радой 

Киров и Димитър Гундов в рамките на “Седмицата на детската 

книга и изкуствата за деца”. 

Функционират 7 квартални библиотеки с библиотекари – 

Цветана Дакова, Юла Каменова, Иркиян Мехмедова, Александра 

(Сашка) Попова (VІІІ кв.), Галина Попиванова (V кв.), Василка 

Стоянова (Х кв.), Савина Борисова (ІV кв.) 

Въведена е 5-дневна работна седмица. 
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1978 г. Читателите на библиотеката са 13 319, раздадената 

литература 240 302 т. при 80 068 посещения. Преобладаващата 

част от читателите са учащите се – над 50%. Най-активни са 

читателите жени 7 629 срещу 5 690 мъже. 

Към библиотеката се открива отдел “Централизирано 

комплектуване” (просъществувал около 10 години, дейността му е 

преустановена след ново териториално деление на страната). В 

този отдел се организира снабдяването с нови книги, аналитико-

библиотечната обработка и доставянето на всички читалищни 

библиотеки във Видински окръг. Ръководител на дейността по 

централизираното комплектуване се съвместява от Асен Бондоков 

- методист, технически сътрудник в отдела е Снежана Паунова. 

Библиотеката работи във все по-затормозяващи 

пространствени условия и остаряла база. Местата в читалнята са 

малко – 17. 

През “Седмицата на детската книга и изкуствата за деца” са 

проведени и обсъдени срещи с детските писатели Петър 

Славински, Боян Болгар, Петър Незнакомов, Богдана Зидарова, 

Елена Коларова и др. 

Продължават съществуването си 7-те квартални библиотеки. 

 

  

1979 г. 

юли 

“Детският отдел” на библиотеката е преместен в сградата на 

бившия Градски народен съвет – ІІІ етаж. 

От м. юли отдел “Справочно-библиографски и краезнание” има 

нов сътрудник – Савина Борисова, която поема изцяло в свои ръце 

въпросите на краезнанието. 

В “Централизирано комплектуване” има ново щатно 

попълнение – Тодорка Владимирова Дончева – ръководител на 

звеното, с което работещите в отдела стават двама. 

През годината новозакупените книги са 16 929 т. 

Читатели – 13 190; раздадена литература – 230 810 т. 

Посещения – 76 000. 

  

 

1981 г. Поставя се началото на “Дни на литературата за родния 

край”. 

“Справочно-библиографски отдел и краезнание” се обособяват в 

самостоятелно помещение, което е гаранция за разгърната 

дейност. 

“Читалнята” на библиотеката се премества също в сградата 

на бившия Градски народен съвет – ІІ етаж. Читателските места 

вече са 24. 

Обособява се и фонд на читалня “Точни и приложни науки”. 
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От 16 ноември 1981 г. в отдел “Комплектуване, обработка и 

каталози” е назначена Иванка Миткова Иванова, която отговаря за 

обработката и каталозите. 

Гости на “Седмицата на детската книга и изкуствата за 

деца” са писателите Георги Константинов, Дафина Попова, Драган 

Тенев, композитора Васил Лолов и художника Генчо Денчев. 

 

 

  
 

 

Сградата на бившия Градски народен съвет, в която през 80-те 

години на 20 век 

 се помещава част от библиотеката. 

 

 

  

1982 г. Библиотечният фонд на библиотеката наброява  

292 676 т., новонабавените през годината библиотечни материали 

са 12 101 т., а получаваните периодични издания са 446. 

Читателите са 13 525 и са заели 240 061 т. библиотечни 

материали при 87 016 посещения. 

Продължават традиционните “Дни на литературата за 

родния край”, провеждани от 17-23 май всяка година съвместно с 

Дружеството на видинските писатели. 
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Към “Детски отдел” функционира клуб “Приятели на 

книгата”. 

В “Седмицата на детската книга и изкуствата за деца” гости 

на библиотеката са писателите: Ат. Цанков, Георги Марковски и 

Юлиан Йорданов и местните литературни творци Ненчо Славчев, 

В. Атанасов, Борис Нинков, В. Шишков, Стоян Ивков и Петър 

Хаджипетров. 

 

  

1983 г. Библиотечният фонд вече наброява 303 153 т. 

В рамките на “Дни на литературата за родния край” гост е 

Петко Здравков, а в “Седмицата на детската книга и изкуствата 

за деца” гостуват писателите: Теодора Ганчева, Марчо Николов, 

Кузо Кузев и местните литературни творци Ненчо Славчев, Велко 

Атанасов и Борис Нинков. 

 

  

 

1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1984 г. за активна културно-просветна дейност и във 

връзка с 25-годишния й юбилей библиотеката е наградена с орден 

"Кирил и Методий" - І степен.  

 

Указ № 1430 на Държавния съвет на НР България 
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17-24 май 

Окръжна библиотека има 10 звена.  

Проведени са срещи с Петър Димитров – Рудар, Паулина 

Станчева, Илия Николчин, Богдана Зидарова, Ради Царев, Румен 

Шомов, Ненчо Славчев, Борис Нинков, Анушка Тодорова и др. през 

Седмицата на детската книга и изкуствата за деца. 

По повод традиционните “Дни на литературата за родния 

край”, проведени от 17-24 май, са гостували  писателите Владимир 

Зарев, Петко Здравков и Велко Атанасов и е обсъдено тяхното 

творчество. 

 

Библиотечен фонд – 312 392 т. 

Новонабавени книги – 14 361 т. 

Отчислени материали – 5 122 т. 

Читатели – 13 665 

Заети библ. материали – 239 886 т. 

Посещения – 91 963 

 

  

1985 г. Организиран е фонда на отдел “Изкуство”, но той ще 

функционира след осигуряване на необходимата щатна бройка. 

Новият директор на библиотеката е Наташа Давидкова, 

назначена след пенсионирането на   Севда Рускова. 

  

 

1986 г. Открива се отдел “Изкуство”. Първи библиотекар в този 

отдел е Иванка Страшимирова Попгеоргиева. 

В ново помещение е преместен отдел “Комплектуване, 

обработка и каталози” поради невъзможността да се отстрани 

влагата в досегашното помещение. 

Новонабавената литература е 13 768 т. и е в съотношение 43% 

отраслева, 39% художествена, 18% детска литература. 

В “Дните на литературата за родния край” бе проведена среща 

със з. д. к. Петър Славински и обсъждане на книгата му “Родът 

Шишмановски”. 

Библиотеката организира общоградска среща с Николай 

Хайтов. 

 

  

1987 г. Във връзка с новото административно териториално деление 

на страната Окръжна библиотека се преименува в Универсална 

научна библиотека.  

“Функционирането на Окръжна библиотека в този вид на 

материалната си база е силно затруднено (почти проблематично). 

Тя разполага с 1/6 от необходимата й разгъната площ, като се има 

в предвид, че тази площ не разполага с необходимите качества, за 

да обезпечава библиотечните функции”. 
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Библиотечният фонд наброява 343 097 т. 

Краеведският фонд е прекласиран и подреден по УДК. 

Функционират 6 квартални библиотеки и са разкрити 6 

подвижни библиотеки. 

Продължава дейността си клубът “Млади приятели на 

библиотеката” към “Детски отдел”. 

 

  

1988 г. Библиотечен фонд – 348 587 б. е., от които 46,7% отраслова, 

33,7% художествена и 19,6% детска литература.  

По време на традиционните “Дни на литературата за родния 

край” гостува писателят Димитър Мантов. Обсъден бе романът 

му “Хайдут Велко”. 

Справочно-библиографски отдел съвместно с филиалът на 

ЦИНТИ във Видин са проведени “Дни на информацията”. 

 

 

  

1989 г. Гост на Дните на литературата за родния край е писателят 

Владимир Зарев с неговата книга “Лето 1850”. 

В рамките на “Седмицата на  детската книга и изкуствата за 

деца” са проведени срещи с творците – Асен Босев, Мария 

Димитрова, Мария Георгиева и Иван Рудников, както и с местните 

видински поети и писатели Ненчо Славчев, Борис Нинков и Борис 

Братоев. 

 

  

1990 г. Универсална научна библиотека продължава да е разделена в 

две сгради, при недостатъчна площ, с пренатовареното и замразено 

книгохранилище, за което са информирани многократно всички 

висшестоящи органи и е търсено тяхното съдействие. 

Библиотеката има и остър бюджетен дефицит. 

 Фондовете /26 630 т./ на петте квартални библиотеки  

преминават към читалище “Цвят”, но липсата на интерес у 

читалищното ръководство към библиотечната дейност води до 

постепенното им закриване.  

Към библиотеката остава само 1 филиал – “Къщата с 

куклите”. 

 

Библиотечен фонд – 333 589 б. е., от които 49,1% отраслова, 

32,3% художествена и 18,6% детска литература. 

Читатели – 6 389; заети библиотечни материали – 104 286 т. 
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1991 г. 

 

май 

С Решение №56 от 11.03.1991 г. и Решение №82 от 6.05.1991 г. 

на Временния изпълнителен комитет на Общинския съвет – гр. 

Видин на Универсална научна библиотека са подсигурени 

помещения с обща площ 2 000 кв. м. в сградата на Съдебната 

палата, където се намира и до днес.  

 

 
 

 

Това дава възможност всички звена на библиотеката да бъдат 

в една сграда, което осигурява осъществяването на по-добри 

функционални връзки.  

По-голяма част от годината усилията са насочени към 

усвояването на сградата и пренасянето на библиотечното 

имущество и организацията на фондовете в новите помещения. В 

сградата на читалище “Цвят” остава книгохранилището, фондът 

на което ще бъде пренесен в последствие. 

Създадени са значително по-добри условия за работа.  

Обособява се самостоятелна читалня “Периодика”. 

С допълнителни средства, отпуснати от отдел “Култура” към 

ОбС-Видин е закупен радиокасетофон с компактдиск за нуждите 

на отдел “Изкуство”. 

С Постановление на Министерски съвет №23 от 1991 г. се дава 

възможност за самофинансиране на библиотеките (читателите 

да заплащат различните видове библиотечни услуги – 

междубиблиотечното книгозаемане, запис и презапис на музикални 

произведения, библиографски справки, издирване на книги по 

библиографски списъци и т. н.). 

Библиотечен фонд – 298 684 т. 

Новонабавени библиотечни материали – 4 143 т. 

Отчислени – 39 459 т. 

Периодични издания – 198  

Читатели – 4 378 
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Посещения – 25 331 

  

 

1992 г. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

15 септ. 

 

 

 

 

окт. 

 

 

С Протокол №10 от 21 май Общински съвет - Видин взема 

Решение №44 от 21 май за даване име на библиотеката във Видин. 

С тържество и водосвет, Универсална научна библиотека взема 

името на видния наш съгражданин, общественик и книжовен деец 

– Михалаки Георгиев. 

Фондация “Отворено общество” – София дарява на 

библиотеката фотокопирна машина. 

 

 

От 15 септември на мястото на пенсиониралият се 

библиограф-информатор Стефка Щипкова в “Справочно-

библиографски и информационен отдел” постъпва Цецка Славчева 

Михайлова. 

 

От м. октомври библиотеката има нов директор – Тодорка 

Владимирова Дончева, досегашен библиотекар в "Заемна за 

възрастни". 

 

  

 

1993 г. 

 

 

6 май 

 

Библиотеката получава дарение от Българското 

представителство на Британския съвет у нас – 3 000 английски 

лири, с които са закупени 458 книги и 112 аудиокасети. На 6 май с 

тях е открита изложба от Дейвид Стоукс – директор на 

Представителството на Британския съвет. 

Със съдействието на отдел “Краезнание” се създава клуб 

“Видински краевед” с членове изявени краеведи от гр. Видин. 

На щат в библиотеката работят 20 души. 

В отдел “Читалня”, където работи по това време Ваня 

Здравкова, постъпва  Бисерка Лозанова Петрова. След 

пенсионирането на Ваня Здравкова в отдела започва работа 

Тодорка Василева Атанасова – досегашен библиотекар във 

филиалната библиотека “Къщата с куклите” и “Детски отдел”. 

Продължава пренасянето на хранилището от сградата на 

читалище “Цвят”. 

От фонда на “Заемна за възрастни” са заделени, описани и 

предадени на бесарабските българи от с. Паркани – Молдова 150 

книги. 

  

 

 

1994 г. Направено е второ дарение от Британския съвет на стойност 

1000 британски лири с книги и касети и абонамент за вестник 

“Гардиън” и списание “Практически английски за учители”. 

Продължава пренасянето на хранилището на “Заемна за 

възрастни” от предишната сграда. 
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Обособен е фонд “Стари, редки  и ценни издания”. 

 

В “Детски отдел”, където обслужва децата Графинка 

Маринова, постъпва на работа ново попълнение - Поли Вечкова, а в 

“Читалня” -  Ирена Цекова Филипова. 

 

Библиотечен фонд 292 459 т. 

Набавени библиотечни материали – 2 014 т. 

Отчислени библиотечни материали – 10 689 т. 

Периодични издания – 67 

Читатели – 4 649 

Посещения – 41 776 

 

  

1995 г. 

 

 

 

 

 

 

юни 

За трета поредна година Британският съвет отпуска 1 000 

британски лири, с които да бъдат закупени от водещи британски 

издателства като “Лонгман”, “Оксфорд”, “Кембридж” ценни 

справочници и учебни помагала за изучаване на английски език. 

Окончателно приключва пренасянето на книгохранилището на 

Заемна за възрастни. 

Въведена е непрекъснато работно време за отделите “Заемна 

за възрастни” и “Читалня”. 

През юни в “Детски отдел” започва работа Мая Миланова и с 

нея работещите в отдела стават трима. 

Събрани са информация и документи за поставяне началото и 

изготвяне на проект за автоматизиране на дейността на 

библиотеката, консултирани със специалисти на Народна 

библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, но липсата на средства 

спира този проект. 

 

  

1996 г. 

31 ян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 31 януари 1996 г. е прието Постановление на МС №19 за 

приемане на Наредба за статута и дейността на библиотеките и 

за взаимоотношенията в Националната библиотечна мрежа. С 

това постановление бившите Окръжни библиотеки бяха 

преобразувани като юридически лица на бюджетна издръжка към 

Министерството на културата и с предмет на дейност – 

библиотечно-информационно обслужване, междубиблиотечно и 

международно библиотечно книгозаемане; поддържане архива на 

местния печат и краеведска литература; осъществяване 

издателска и методическа дейност за библиотеките от 

съответния регион. След 6 месеца е прието ново Постановление на 

МС №165, което отменя П МС №19 и връща библиотеките при 

старите условия, т. е. на бюджетна издръжка към общините. 

След реституция на сградата “Къщата с куклите”, работата 

на филиала е прекъсната и той е закрит. 
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1 юли 

Трудно решим е проблемът с финансирането на проекта за 

автоматизация на библиотеката. 

 

 

 

 

Щатните бройки в библиотеката са 21, като една 

библиотечна бройка е трансформирана в длъжност “касиер-

домакин” от 1 юли 1996 г. и на нея е назначена Виолета Герасимова 

Тошева. 

През годината от библиотеката са организирани следните 

културни мероприятия:  

- премиера на новата стихосбирка “Докато трае утринния 

хлад” и авторски рецитал на поета, роден във Видин, Андрей 

Андреев; 

- премиера на стихосбирката “Чаша време” на дълго-

годишната библиотекарка Цветана Иванова; 

- среща-разговор с  Дончо Цончев. 

  

 

 

 

1997 г. И през тази година Британският съвет продължи 

обогатяването на фонда на библиотеката с дарения на 77 т. 

библиотечни документи на английски език. От 1993 г. 

библиотеката работи с Британския съвет по съвместна програма 

за обучение по английски език, в резултат на която до 1997 г. тя е 

получила дарение на обща стойност от 6 000 британски лири. 

Библиотечният фонд е 276 550 т. , новонабавените материали 

са 2 668 т., които процентно се разпределят така – 67, 47 % 

отраслова, 25% художествена и 7,53% детска литература. 

Читатели – 4 195; 

Посещения 39 029; 

Заети библиотечни материали 100 403 т. 

Работното време е от 9.00 - 18.30 часа и са въведени съботни 

дежурства от 9.00 – 13.00 часа. 

През годината са проведени и следните културни 

мероприятия: 

- представена стихосбирката “Разговор с него” на младата 

поетеса Десислава Северинова; 

- в читалнята главния редактор на  списание 

“Демократически преглед” Михаил Неделчев представи 

изданието пред видинското гражданство 

- среща и представяне на издателство “Захари Стоянов” с 

директор и издател Иван Гранитски и писателя Антон 

Дончев. Издателството дари книги на библиотеката; 

- среща на млади творци от литературния кръжок “Иван 

Деспотов” с поета Валери Петров; 

- представяне на младата поетеса Валя Илиева и 

стихосбирката й “Дневник”; 
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- среща с поета Георги Константинов. 

 

 

 

  

1998 г. 

 

 

 

 

 

1 окт. 

 

 

 

22 окт. 

Изготвен е проект за автоматизация на библиотечно 

информационните процеси от Таня Войникова – началник отдел 

Автоматизация в НБКМ, който ще бъде представен на 

пролетната сесия на управителния съвет на Фондация “Отворено 

общество” за одобрение и спонсориране на автоматизацията. 

Директорът на библиотеката председателства журито по 

определяне на литературната награда “Михалаки Георгиев”, която 

се връчва на всеки две години на изявени видински автори. През 1998 

г. носител на наградата е поета Андрей Андреев и тя е връчена на 1 

октомври – Ден на поезията. 

На 22 октомври във фоайето на библиотеката е открита 

изложба с редки и ценни книги под надслов “Видин в миналото и 

настоящето”. 

През годината са проведени и следните културни 

мероприятия: 

- премиера на новата стихосбирка на поета Ненчо Славчев 

“Бонбони за бедни”; 

- среща с поезията на Искра Димитрова; 

 

  

 

 

1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноем. 

Библиотеката кандидатства с Проект за автоматизация на 

библиотечно-информационните процеси пред Фондация “Отворено 

общество”. Проектът е на обща стойност 6000 долара, с които са 

закупени 4 компютри, принтери и софтуер.  

Изградена е локална мрежа и започва изграждането на 

електронни каталози и картотеки. 

Автоматизирани са отделите: “Справочно-библиографски и 

информационен”; “Комплектуване, обработка и каталози”; 

“Краезнание” и “Читални”. 

Основан през същата година отдел “Автоматизация”, който 

организира и поддържа цялата база данни на библиотеката. 

Библиотеката кандидатства пред Фондация “Отворено 

общество” за субсидия от 1000 долара за провеждането на 

образователен семинар “Развитието на библиотеките в етап на 

преход”.  

Семинарът е проведен на 17 ноември, присъстват 

библиотекари от всички читалища в област Видин. Лектори са 

водещи специалисти в областта на библиотечната наука. 
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2000 г. 

 

След ПМС № 153/27.07.2000 г. библиотека “Михалаки Георгиев” 

е обществено достъпна библиотека на общинска издръжка, 

натоварена с функции на регионална (зонална) библиотека и 

методичен център за Северозападна България и включва областите 

– Видин, Монтана и Враца.  

Библиотеката придобива статут на юридическо лице със 

самостоятелен бюджет (чл.9, ал.1 от Закона за закрила и развитие 

на културата). За своята издръжка библиотеката получава 

допълнителна субсидия от Министерството на културата. 

Библиотеката е включена в глобалната мрежа Интернет и 

има регистрирана електронна поща. Предоставя тази услуга на 

читателите. 

  

 

 

2001 г. В библиотеката е учреден Обществен съвет, в който са 

включени 16 известни граждани на Видин – юристи, бизнесмени, 

учители, дарители, общественици, видински творци. Приет е 

устав на Обществения съвет и за председател е избран – инж. 

Красимир Паскалев (предприемач), а за секретар Ели Минкова 

(адвокат). 

  

 

2002 г. През 2002 г. е открита “Чуждоезикова читалня”. Основа за 

създаването и са няколко последователни дарения от Британския 

съвет, съдържащи ценни енциклопедии, справочници, речници, 

учебни помагала, аудио- и видеокасети за изучаване на английски 

език. Дарения на Фондация “Отворено общество”, 

Информационния център на Посолството на САЩ, Делегацията 

на комисията на ЕС и др. 

 Особено ценна е колекцията на световна класическа 

художествена литература, написана или преведена на английски 

език. Читалнята притежава и книги на френски, немски, 

италиански, румънски и други езици. 

Организиран е образователен семинар за библиотекари от 

Северозападна България.  

Библиотеката е включена в Проекта за продължаващо 

образование на СБИР, Фондация “Отворено общество” и СУ ”Св. 

Климент Охридски”. Обучени са 9 специалисти от библиотеката в 

курса: “Информационно търсене – принципи, техники, източници, 

езици и стандарти, осигуряващи информационно търсене в базите 

данни”. 

 

 

  

2003 г. Закона за държавния бюджет гарантира издръжката на 

библиотеката, която става делегирана от държавата дейност, по 

стандарти утвърдени от Министерски съвет. 

С помощта на Министерството на културата в локалната 



 57 

мрежа на библиотеката са включени общо 13 компютърни 

станции.  

Библиотеката е представена в Интернет с уеб страница 

www.libvidin.net. 

 

В “Заемна за възрастни” постъпва на работа Валентина 

Миткова Вълчева. 

  

2004 г. 

 

 

 

януари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 май 

Библиотеката разполага с 287 617 библиотечни единици – 

книги, периодични издания, нотни и графични издания, аудио- и 

видео- касети, компактдискове, карти и други. 

От януари 2004 г. за “Чуждоезикова читалня” е осигурена 

отделна щатна  бройка и на работа постъпва Десислава Венчова 

Иванова, а в отдел “Краезнание” след пенсионирането на Савина 

Димитрова на нейно място постъпва Цецка Михайлова от 

“Справочно-библиографски отдел”. Като втори служител в 

“Краезнание” е назначена Недка Живкова Николова, преди това 

дългогодишен библиотекар в Стопанския химически комбинат – 

Видин. 

От годишната субсидия на библиотеката, отпусната от 

Министерството на културата са закупени още 2 компютъра, с 

което броят на компютрите в локална мрежа стават 15.  

Поддържат се 9 бази данни – електронен каталог, обслужване 

на читателите, електронни картотеки – литературна и 

тематична, информационно търсене, обща краеведска картотека и 

персоналия, информационна изкуствоведска картотека, УДК.  

На 28 май 2004 г. Съюзът на юристите – дружество Видин, под 

патронажа на кмета на града д-р Иван Ценов организират 

благотворителен Виенски бал в полза на библиотеката. Със 

събраната сума (3291 лв.) е закупен и инсталиран климатик-колона 

в отдел Заемна за възрастни. 

В библиотеката работят 19 библиотекари и специалисти  с 

различни степени на висше образование. 
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БИБЛИОТЕКАТА ДНЕС 
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ВИДИНСКАТА БИБЛИОТЕКАТА  

В ПЕЧАТА 
 

“…учениците на Костаки Ив. Търновски са решили да основат 

читалище и да се снабдят с библиотека. Гражданите, схванали 

похвалните желания, решили да ги подкрепят…” 

Видин,  29 април. // М а к е д о н и я, ІІІ, №25, 17 май 1869, с. 4. 

 
 

Един от членовете му. Видин, 22 септ. 1870. // М а к е д о н и я, ІV, 

№86, 6 окт. 1870. 

Доп: Обществените работи изостават поради лошата уредба на 

общината; създава се читалище “Цвят”. 

 

 

“…Чл. 1. Главната цел на Видинското Читалище е: 

а) да доставлява на Видинската публика нужните средства за 

прочитание; 

б) да поддържа Българската книжнина; 

в) да подкрепя сиромашки ученици; 

г) да разпространява различни полезни книжки и вестници между 

селяните и да ги подканя да си отварят училища…” 

 

Из “Уставъ и правилникъ на Българското читалище въ Видинъ .- 

Цариградъ, 1870.” 

 

 
“Окръжната библиотека трябва да е модел във всяко отношение и 

ние се стараем цялостната ни дейност да е в тон с това изискване. 

Нашите постижения през последните години непрекъснато нарастват. 

Докато през 1965 година са раздадени 188 000 тома литература, то през 

миналата година достигнахме 276 000 тома. За този период читателите 

нараснаха близо два пъти и сега са повече от 14 000. 

Утвърдиха се нови форми на обслужване на читателите – 

справочно-информационно обслужване, перспективна е работата на 

отдел “Краезнание”. Все повече читатели търсят литература на чужди 

езици, предстоящо е разкриването на фонд “Изкуство”, а в работата с 

децата диференцираността се съчетава с конкретните изисквания на 

учебната програма…” 

Рускова, Севда. В бързея на времето: Интервю. / Инт. взе Стоян 

Ивков. // Ч е р в е н о  з н а м е (Видин), №61, 24 май 1976, с. 2 
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“Десетилетия наред повече от 300 000 тома художествена и научна 

литература бяха пръснати в десетки книгохранилища в стари сгради, 

без всякакви условия за тяхното съхранение. Малки, неприветливи 

читални, трудни условия за работа на специалистите – такава бе 

визитната картичка на Видинската универсална библиотека – една от 

най-големите в областта. 

Предоставянето на библиотечните работници на част от сградата 

на бившия партиен дом в града бе едно изпитание на техните 

възможности. Директорката Наташа Давидкова не крие трудностите, 

които са преодолени – изкачването на стелажите, пренасянето на 

книгите, тяхното подреждане, без всякакво разточителство на 

средства. Хранилищата са в просторни, светли зали, повечето с 

климатична инсталация, читалните са просторни, особено детската, 

преустроени са функционално и са със съвременен дизайн…. 

Още от първите дни на своето съществуване новият храм на 

книгата във Видин има своите многобройни читатели и това е особено 

радващо, оптимистично в случая… 

Яръмов, Хари. Новият храм на книгата във Видин. // Д е л о 

(Михайловград), №139, 3 дек. 1991, с. 4. 

 

“През последните няколко години високите цени на книгите 

накараха много хора да се обърнат към библиотеките. Най-големите и 

най-масово посещавани са регионалните библиотеки. Доказателство 

са пълните зали на читалните и заемните за деца и възрастни. 

Библиотеката не е елитарна институция и е възникнала в отговор на 

дейностното задоволяване на различни обществени, групови и лични 

потребности. Вратите са широко отворени за различни категории 

читатели. 

На територията на видински регион най-голямата научна 

библиотека е универсалната научна библиотека “Михалаки 

Георгиев”. Фондовете й съдържат 300 000 библиотечни материали. 

Ежегодно в нея се записват до 5000 нови читатели, раздават се над 100 

000 материали и се извършват над 2000 библиографски справки…” 

Дончева, Тодорка. Библиотеките осигуряват най-лесния достъп до 

информацията. // К о н к у р е н т (Враца), №9, 15 ян. 1998, с. 4. 

 

“…Библиотеката навсякъде по света е една консервативна 

институция, която реализира своята дейност на базата на 

установените през вековете традиции, но и която не се отказва от 

модерните информационни технологии. По този път върви и 

Регионалната библиотека “Михалаки Георгиев”. Тя се променя така, 

както се променя и целият заобикалящ ни съвременен свят. Който 
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винаги ще има потребност от една адекватна за своето време 

библиотека и ние, библиотечните работници, сме длъжни да 

отговорим на тази духовна потребност на обществото.” 

Дончева, Тодорка. Мишката няма да изяде книжката: Интервю. // 

В и д и н, №38, 20-23 май 2004, с. 1, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грбович, Милорад. У посети Регионалноj библиотеци „Михалаки 

Гергиев” у Видину. // Б е л е ж н и ц а: Лист Народне библиотеке Бор, 

№12, 2005, с. 19-21. 

 

 

 

 

 



 62 

Д И Р Е К Т О Р И   Н А   Б И Б Л И О Т Е К А Т А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асен Маринов Бондоков 

(1959 г. – м. апр. 1962 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янаки Георгиев 

(1 авг. 1962 – 1964 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севда Спасова Рускова 

(1964 г. – 1984 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наташа Давидкова 

(1985 г.  – м. септ. 1992 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и. д. Тодор Младенов Тодоров 

(м. септ. 1992 г.  -  м. окт. 1992 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодорка Владимирова Дончева 

1992 г. 

- 
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СПИСЪК НА ЩАТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И 

СЛУЖИТЕЛИ В БИБЛИОТЕКАТА 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ: 

 
Ал. Лозанов – помощник 

библиотекар 

Ал. М. Филипов – библиотекар 

Т. Ганчев – библиотекар 

А. Цанов – библиотекар 

Д. Филипов – библиотекар 

Михаил Симеонов – библиотекар 

Георги Иванов – библиотекар 

Зора Нейова – библиотекар 

К. А. Цанов – библиотекар 

М. Кръстев – библиотекар 

Ат. Еремиев – библиотекар 

Андрей Тодоров – библиотекар 

Найчо Цанов – библиотекар 

Георги Попгеоргиев – 

библиотекар 

Ал. Игнатиев – библиотекар 

Андрей Кръстев – библиотекар 

Таня Михайлова – библиотекар 

Тодор Ракаджиев – библиотекар 

Иван Гънзовянов – библиотекар 

Енчо К. Нешев – библиотекар 

уредник 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Стефанова Тодорова – 

книговезка и помощник 

библиотекар 

Надя Гълъбова – библиотекар 

Виктория Гаврилова – квартален 

библиотекар 

Асен Маринов Бондоков - 

библиотекар, методист и директор 

Цветана Петрова Иванова – 

библиотекар 

Надежда Кръстева - библиотекар 

Савина Кръстева Попова (Илиева) 

– библиотекар 

Валентина Стойкова  (Йонова)– 

библиотекар 

София  (Софка) Нешева – 

раздавач на книги, квартален 

библиотекар 

Бонка Василева – методист 

Цветанка Кирилова – квартален 

библиотекар 

Севастица Цветкова – методист 

Стефка Георгиева Щипкова – 

методист, библиограф-

информатор 

Агнеса Обретенова – библиотекар 

Грозданка Нисторова – 

библиотекар 
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Цветанка Цветкова - библиотекар 

Славка Буртева – библиотекар 

Иркиян Мехмедова – квартален 

библиотекар 

Цветана Дакова – квартален 

библиотекар 

Тодорка Павлова Георгиева – 

квартален библиотекар 

Юлия Каменова – квартален 

библиотекар 

Стефан Н. Ангелов – квартален 

библиотекар 

Жана М. Николова – квартален 

библиотекар 

Русин Н. Русинов – квартален 

библиотекар 

Надежда Омарчевска – квартален 

библиотекар 

Севастица Манойлова – квартален 

библиотекар 

Цветанка Генова – квартален 

библиотекар 

Яша Османова Сеферова – 

квартален библиотекар 

Веселина Христова – методист 

Йошка Рангелова - методист 

Венета Балъкчиева – квартален 

библиотекар 

Теменужка Цанова - методист 

Милко Стефанов Ангелов - 

методист 

Тодор Илиев Попов – библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Енчева (Нешева) Ставрева – 

библиотекар, методист 

Стоян Боянов Ивков - методист 

Йорданка Нанова (Петрова) 

Николова - библиотекар 

Цветана Божкова Христова – 

библиотекар, методист 

Иванка Страшимирова  

Попгеоргиева – библиотекар 

Христина Петрова Ставрева – 

библиотекар, гл. библиотекар 

Боян  Захариев Стоянов – 

библиотекар, методист 

Тодорка Владимирова (Филипова) 

Дончева – библиотекар, директор 

Галина Тодорова Попиванова – 

библиотекар, методист 

Александра (Сашка) Попова – 

квартален библиотекар 

Василка Живкова Стоянова – 

квартален библиотекар 

Савина Борисова Димитрова – 

библиотекар 

Снежана Петрова Паунова – 

технически сътрудник 

Графинка Маринова Станева – 

библиотекар 

Даниела Филипова Върлакова– 

библиотекар, методист 
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Милка Пунчева Вълчева – 

библиотекар 

Аврора Василева Перчинска – 

библиотекар 

Тодор Младенов Тодоров – 

методист, библиотекар, и.д. 

директор, гл. библиотекар 

Иванка Миткова Иванова – 

библиотекар 

Будинка Георгиева – библиотекар 

Ваня Борисова Здравкова – 

библиотекар 

Цецка Славчева Михайлова – 

библиограф-информатор, 

библиотекар 

Тодорка Василева Атанасова – 

библиотекар 

Цветанка Николова Стоянова - 

библиотекар 

Бисерка Лозанова Петрова– 

библиотекар 

Ирена Цекова Филипова - 

библиотекар 

Ирена Боянова Маринова - 

библиотекар 

Мая Любенова Миланова – 

библиотекар 

Поли Вечкова Гърголова – 

библиотекар 

Анелия Страхилова Петрова - 

библиотекар 

Недка Живкова Николова - 

библиотекар 

Атанас Иванов Добричев – 

библиотекар 

Милена Стоянова Иванова - 

библиотекар 

Валентина Миткова Вълчева – 

библиотекар 

Десислава Венчова Иванова – 

библиотекар 

Станимира Алексеева Войславова 

– библиограф-информатор 

Владимира Ангелова Ангелова – 

библиотекар-информатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ 

КАДРИ: 

Иванна Цанова - специалист 

информационно обслужване 

инж. Виктор Иванов Цветков – 

специалист информационно 

обслужване 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-

СТОПАНСКИ ПЕРСОНАЛ: 

Виолета Герасимова Тошева – 

касиер-домакин 

 

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ: 

Виоринка Кунева - чистач 

Ценка Тодорова – прислужник – 

чистач 

Цена Рангелова – чистач 

Анка Асенова Янкова - чистач 

Димитринка Миткова - чистач 

Санда Петкова Стефанова - чистач 

Богдана Цветанова Лозанова - 

чистач 

Надка Маркова Божкова - чистач 

Иванка Александрова - чистач 

Иванка Димитрова - чистач 
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ЮБИЛЕЕН СЪСТАВ НА БИБЛИОТЕКАТА  

2005 г. 

 

 

Тодорка Владимирова Дончева – директор 

 

Христина Петрова Ставрева – главен библиотекар 

Тодор Младенов Тодоров – главен библиотекар 

 

Даниела Филипова Върлакова – методист 

Владимира Ангелова Ангелова – библиограф-информатор 

инж. Виктор Иванов Цветков – специалист информационно 

обслужване 

 
Бисерка Лозанова Петрова – библиотекар 

Валентина Миткова Вълчева – библиотекар 

Поли Вечкова Гърголова – библиотекар 

Цецка Славчева Михайлова – библиотекар 

Недка Живкова Николова – библиотекар 

Иванка Миткова Иванова – библиотекар 

Десислава Венчова Иванова – библиотекар 

Иванка Страшимирова Попгеоргиева – библиотекар 

Тодорка Василева Атанасова – библиотекар 

Ирена Цекова Филипова – библиотекар 

Графинка Маринова Станева – библиотекар 

Мая Любенова Миланова – библиотекар 

 

Виолета Герасимова Тошева – касиер-домакин 
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БИБЛИОТЕКАРИТЕ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енчо Нешев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София Нешева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Нешева (Ставрева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цеца Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савина Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Кръстева 
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Бонка Василева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодор Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефка Щипкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Йонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йорданка Нанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоян Ивков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милко Ангелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боян Захариев 
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Христина Ставрева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванка Страшимирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Попиванова 
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