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П Р Е Д Г О В О Р 

 

 
Летописът на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” се издава по повод 145 години от създаването на 

първата библиотека в гр. Видин, през 1870 г., която тогава е била 

част от читалище „Цвят”, и 15 години от обявяването й, през 

2000 г., за Регионална (зонална) и методичен център за 

библиотеките в Северозападна България, като включва 

областите Видин, Монтана и Враца. 

За активна културно-просветна дейност библиотеката е 

наградена с орден „Кирил и Методий” – I степен, с Указ № 1430 

на Държавния съвет на Народна Република България, на 

10.05.1984 г. През 2013 г. Регионалната библиотека е отличена с 

Плакет от Община Видин за високи постижения в областта на 

културата, а през м. юни същата година, става лауреат на 

Националната награда „Христо Г. Данов” в категорията 

„Библиотеки и библиотечно дело” в гр. Пловдив. През м. май 

2014 г. – Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” е 

удостоена с грамота от Българска библиотечно-информационна 

асоциация за номинация за наградата „Библиотека на годината 

2013”. 

 Изданието е продължение на издадения през 2005 г. 

летопис „135 години Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин”, чийто съставители са Цецка Михайлова и 

Савина Димитрова, библиотечни специалисти от отдел 

„Краезнание”, а редактор е директорът на библиотеката Тодорка 

Дончева. 

 Хронологията на събитията в настоящото издание 

обхваща периода от м. юни 2004 г. до края на 2014 г. 

Материалите са подбрани така, че да бъдат отразени 

съществените моменти от културно-просветния живот и 

всеобхватната образователна дейност на библиотеката. Целта е 

да се изтъкне нейният изключителен принос за обществения 
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живот на гр. Видин и Видинска област, и значението й като 

съвременна, културна и общодостъпна за всички институция.  

 Основните източници, използвани при изготвянето на 

летописа и прегледани „de visu”, са: 

• годишни отчети на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”; 

• публикации в книги и в периодичния печат за 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”; 

• електронни бази данни на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”. 

 Историческите факти са проследени хронологично – по 

години, като във всяка година те са подредени по своята 

значимост. Поместен е и снимков материал от дигиталния архив 

на библиотеката с моменти от дейността й и съвременния й 

облик. 

 Важно място заемат изготвената библиография на 

публикациите за Регионалната библиотека в книги и в 

периодичния печат за периода 2004-2014 г., в която материалите 

са подредени хронологично, по години, а вътре във всяка година 

– по дати и азбучно, когато публикациите са с една и съща дата; 

както и нейните библиографски издания за посочения период, 

подредени също хронологично. Библиографските описания са 

съобразени с БДС 17264-91 – Библиографско аналитично 

описание на съставни части от публикации в книжни материали 

и с БДС 15419-82 – Библиографско описание на книгите. 

Описанията са придружени от кратки анотации, които дават 

допълнителни сведения за публикациите. За улеснение на 

читателите е даден справочен апарат, включващ именен 

показалец, географски показалец и показалец на периодичните 

издания. 

 Настоящото издание е предназначено за библиотечни 

специалисти, студенти, общественици, за всички тези, за които 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” е както храм на 

книгата, така и център за образование, култура, информация, 
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място за социални контакти. Нейн приоритет са децата – нашето 

бъдеще, нейната мисия – учене през целия живот.  

 

 

 

От съставителя 
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Библиотеката - нашият втори дом 

 

 

Поне за мен тя винаги е била такава. Помня първото си 

посещение в нея. Току-що бях завършила първо отделение, 

можех вече да чета сравнително добре и майка ми ме заведе в 

библиотеката. Никога дотогава не бях виждала толкова много 

книги на едно място. Не знаех коя да избера и тогава 

библиотекарката - млада и приветлива жена - след като ме 

разпита на колко съм години и дори ме накара да й прочета 

нещо, ми каза: „Тази книга българският писател Емилиян Станев 

е написал специално за децата. Казва се „През гори и води”. 

Надявам се, че ще ти хареса!”. Прочетох я на един дъх и тя 

наистина ми хареса. След два дни отново отидох в библиотеката 

и тя неусетно се превърна в мой втори дом. Дом, който ме 

срещна с българските народни приказки, с приказките на Шарл 

Перо и Братя Грим, а малко по-късно и с Том Сойер и 

Хъкълбери Фин и с десетки други детски герои и автори. И при 

всяко мое посещение при „старата дама”, както сполучливо един 

известен български писател бе нарекъл библиотеката, 

работещите в нея тактично ме разпитваха какво най-много ми е 

харесало в дадена творба, живо се интересуваха от моите 

предпочитания и ненатрапчиво възпитаваха у мен литературен 

вкус, който, много искам да вярвам, запазих и до днес. 

И до днес трудно мога да си представя деня си без нея, 

без регионалната библиотека „Михалаки Георгиев”. Тя е много, 

много по-различна от тази в детството ми. Но онзи дух на 

съпричастност към читателя - независимо дали е дете или 

възрастен човек - продължава да е същностна черта на 

работещите там, които продължават да възприемат професията 

си като своеобразно приобщаване на всички към прекрасния 

свят на книгите. 

А този свят във Видин води началото си отпреди 145 

години, когато се оформя първата сбирка от книги към 
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създаденото от родолюбиви граждани читалище „Цвят”. Но 

преди това в брой втори на вестник „Българска пчела” от 7 юни 

1863 година четем, че във Видин турското началство прибрало 

книгите на местното читалище, което поради тази причина 

преустановило своята дейност. Дейните и предприемчиви 

видинлии обаче не се примирили да останат без свое книжовно 

средище и със съдействието на учителя Костаки Търновски и 

неговите ученици през пролетта на 1870 година учредяват 

читалище „Цвят”, което още същата година моли Цариградското 

българско читалище да го абонира за всички вестници и 

списания, издавани там. Те, заедно с дарените от Главното руско 

консулство в Русе 174 книги, поставят началото на видинската 

библиотека. Голяма част от тях и днес се пазят във фонда й. Там 

могат да се видят и някои от изписаните от Виена книги на 

френски и немски език, Вестниците и списанията на български 

се доставят от Браила и Цариград. Знайни и незнайни 

родолюбиви граждани на Видин събират книга по книга по 

история, география, естествознание, четива по астрономия и 

физика. Видинската библиотека вече притежава книги от 

Йоаким Груев, Добри Войников, Васил Друмев, Марин Дринов, 

Иван Богоров.  

В първите години след Освобождението тя продължава да 

е заедно с читалището - в южното крило на първата специално 

построена за театрални нужди сграда на театър „Вида”. 

Развихрилите се през 1902 година политически страсти 

довеждат до възмутителното изхвърляне на книгите оттам и на 

приютяването им в една от класните стаи на подарената от 

Антим I училищна сграда. Малко по-късно, видинският кмет 

Димитър Балев връща библиотеката на старото й място. През 

1908 година вече е назначен платен библиотекар, тя има работно 

време - от 9 до 12 часа и от 14.30 до 20 часа, както и платена 

месечна такса за ползване на книгите й - един лев за възрастни и 

половин лев за ученици.  
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Когато говорим за историята на видинската библиотека 

не можем да не споменем името на Енчо Константинов Нешев, 

първия платен библиотекар, работил в нея повече от тридесет 

години. Не можем да не отбележим и че през 1929 година 

библиотечният фонд вече е 8 894 тома, че в края на 1940 година 

тя притежава 12 394 тома на български, руски, немски и френски 

език, че в читалнята й могат да се ползват от всеки, който 

пожелае, получаваните 44 списания и 14 вестника. А от 1946 

година видинската библиотека, първа в страната, въвежда 

филиалната система на обслужване в три квартала в града. Пет 

години по-късно те са вече осем, а раздадените книги - 22 325 

тома. Открити са летни читални в градската градина и парк 

„Владикина бахча” и подвижни библиотеки в три 

средношколски лагери. От 1 април 1959 година тя вече е обявена 

за окръжна методическа и още същата година е поставено 

началото на диференцирано обслужване на читателите-деца. 

Обособяват се и отделите „Краезнание”, „Читалня - точни, 

приложни и обществени науки”, „Изкуство”, открита е и 

междубиблиотечна заемна служба към „Заемната за възрастни”. 

А по повод 25-та годишнина от обособяването й като 

самостоятелен културен институт, тя е наградена с орден „Кирил 

и Методий”- първа степен за активната й културно-просветна 

дейност. През 1991 година видинската библиотека, разпръсната 

в три отделни сгради, най-после получава подобаващ й дом, а 

година по-късно е наречена на името на видния наш 

съгражданин, общественик и писател - Михалаки Георгиев. От 

2000 година тя става регионална, като изпълнява функцията на 

методически център за библиотеките в Северозапдна България. 

Много или малко са 145 години за регионалната 

библиотека „Михалаки Георгиев”. И да, и не. Много, защото 

през тези години библиотечният й фонд нараства на 294 251 

библиотечни единици, защото неизброими са начинанията й - 

изложби, срещи с изтъкнати български писатели, представяне на 

книги на видински автори, викторини, беседи. Много, защото 
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днес Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” е културен 

институт, разполагащ с всички съвременни средства за достъп 

до книгите. И малко, защото непрестанният стремеж на 

работещите в нея е да приобщават с модерните средства за 

общуване с книгата читателите си и най-вече децата. По повод 

135-та си годишнина тя представи изложба от ценни книги от 

основаването й до днес, наречена „Видинската регионална 

библиотека - съкровищница на писаното слово и човешката 

памет”, включена е в проекта „Глобални библиотеки”, 

финансирана от фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”, поставено е 

началото на сътрудничеството с народната библиотека „Доситей 

Новакович” от Неготин, Сърбия, издаден е библиограският 

указател „Почетните граждани на Видин”, представена е 

специална програма за незрящи, инсталирана в два нейни 

отдела, открит е Център за справочно-библиографско и 

информационно обслужване с възможност за безплатен 

интернет за читателите, стартира инициативата за обучение на 

хора над 55 години по начална компютърна грамотност. Тя е и 

една от първите в страната, започнала информационна кампания 

в помощ на безработните, обновен напълно е детският отдел. 

Десетки ученици от града се включват в преписа на „Втори 

видински сборник” на Софроний Врачански. През 2013 година 

библиотеката става носител на националната награда „Христо Г. 

Данов” и на плакет на видинската община. През 2014 година е 

представена кампанията „Забавното лятно четене”, която тя 

провежда за четвърта поредна година с интересни изяви на 

клубовете „Приятели на музиката”, „Млад поет и писател”, „Да 

обиколим България заедно”, „Приказен свят”, „Млад художник”, 

„Забавление с чуждите букви”, „Забавен Web”. Тя е инициатор 

за подготвяне на забавни и образователни програми от деца, 

предназначена за чуждестранните туристи от круизните кораби, 

посещаващи Видин, на „Пътуващ приказен куфар”, съдържащ 35 

детски приказки, гатанки и стихотворения, с който библиотеката 

гостува на детските градини във Видин. Подписано е и 
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споразумение за сътрудничество с окръжната библиотека 

„Светозар Маркович” от сръбския град Зайчар. 

Стотици са изявите на Регионалната библиотека 

„Михалаки Георгиев”. Да се изброят всичките е трудно, почти 

невъзможно. Защото тя зримо присъства във всички културни 

начинания на видинската община, като сама е инициатор на 

много от тях. Все повече и повече се обогатява нейният книжен 

фонд, все повече и повече стават хората, които я възприемат 

като свой втори дом. А най-радващото е, че повечето от тях са 

деца и юноши, които библиотечните работници приобщават към 

четенето чрез разнообразните свои и национални инициативи. 

В едно мое интервю с директорката й - Десислава 

Иванова - тя сподели, че сънува с отворени очи по-добрия 

утрешен ден на Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев”. 

Той вече е реалност - нова просторна заемна за възрастни с 

възможности за различни изяви, своеобразен дар на работещите 

в нея за многобройните й читатели по случай 145-я рожден ден 

на техния втори дом. Дом, който приютява прекрасния свят на 

книгите, без които те не могат. И на словото, което е в началото 

на всичко.  

 

Лора ВЛАДИМИРОВА 
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ЛЕТОПИС 

 

 
2004 г.  През втората половина на 2004 г. Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – гр. Видин продължава 

активно да осъществява своята културно-просветна и 

образователна дейност. Тя участва в проект „Помощ за 

библиотеките 2004” на Националния център за книгата. 

Проектът е за 3600 лв., половината от които са осигурени от 

бюджета на библиотеката. По този проект в нея постъпват 626 

тома ценни справочници, енциклопедии, научна литература, 

българска художествена, детска, учебна литература. 

 Установяват се контакти с Френския информационен 

институт и с Гьоте институт, откъдето библиотеката получава 

дарение от 40 тома книги на немски език и периодика. Тези 

връзки позволяват разгръщането на международния културен 

обмен. 

 Извършва се вторичен подбор на книгите, заделени от 

фонда на Детски отдел, за дарение на Детското отделение на 

МБАЛ „Св. Петка” във Видин. 

Авг. От м. август връзката с Интернет се осъществява чрез 

кабелна връзка, а не модемна, както е до този момент. 

 Библиотечни показатели за 2004 г. Библиотечен фонд – 

287617 библиотечни единици.  Набавени библиотечни единици – 

3865. Регистрирани нови читатели – 4078. Посещения – 50413. 

Заети библиотечни единици – 128484. Масови начинания – 385 

(витрини – 116, изложби – 5, литературни срещи – 4, 

представяне на книги – 2, викторини – 8, екскурзии в 

библиотеката – 113, беседи – 137). Библиотечен персонал – 18 

души. Финансиране – 118767 лв. Закупени: компютър – 1 (за 

отделите „Комплектуване, обработка и организация на 

библиотечните фондове” и „Краезнание”), монитор – 1 (за отдел 

„Читални”). 
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2005 г.  През 2005 г. Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” е регистрирана като издателски център в 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и 

получава ISBN (Международен стандартен номер на книга). 

 Тя участва с проект пред Националния център на книгата 

за сума от 1100 лв. и 1100 лв., осигурени от бюджета на 

библиотеката. Закупена е българска художествена литература. 

24 ян.  Среща на библиотечните специалисти от 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” с проф.д.ик.н. 

Стоян Денчев – ректор на Специализирано висше училище по 

библиотекознание и информационни технологии и доц. Мария 

Младенова – заместник-ректор, във връзка с набелязване 

конкретни задачи за бъдещо съвместно сътрудничество между 

двете институции и по повод Решение на Народното събрание, 

прието на 02.09.2004 г., съгласно което, на основание чл. 86, ал. 

1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от 

Закона за висшето образование, Колежа по библиотекознание и 

информационни технологии – София се преобразува в 

Специализирано висше училище по библиотекознание и 

информационни технологии със седалище София. Решението е 

обнародвано във в. „Държавен вестник”, бр. 79/10.09.2004 г.  

11 май Редки и ценни книги от фонда на библиотеката са 

представени на изложба „Духовните огнища на България”, 

организирана от Министерството на културата и туризма, по 

повод Деня на славянската писменост и култура. 

6 юни  Семинар на тема: „Как да накараме младежта днес 

да изпитва удоволствие от четенето? Добрата книга е добра за 

всеки”, проведен в София, организиран от Френския културен 

институт и Министерството на културата и туризма, на който 

посланикът на Република Франция Ив Сен-Жур връчва 

официално акт за дарение на 94 книги на френски език за 

Регионалната библиотека. 

21 окт. Отбелязват се 135 години от създаването на 

видинската библиотека. Представена е летописната книга „135 
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години Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин”. 

Представянето е съпроводено от изложба на ценни книги от 

основаването на библиотеката до днес, под надслов: 

„Видинската регионална библиотека – съкровищница на 

писаното слово и човешката памет”. 

 Библиотечни показатели за 2005 г.: 

 Библиотечен фонд – 290520 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 2903. Регистрирани нови 

читатели – 4103. Посещения – 51240. Заети библиотечни 

единици – 135969. Масови начинания – 310 (витрини – 147, 

изложби – 18, литературни срещи – 4, представяне на книги – 3, 

викторини – 5, екскурзии в библиотеката – 122, беседи – 11). 

Библиотечен персонал – 19 души. Финансиране – 132743 лв. С 

част от редовната субсидия от Министерството на културата по 

Постановление на Министерски съвет № 153/28.07.2000 г., са 

закупени: копирна машина – 1, компютър – 1, монитор – 1 (за 

отдел „Заемна за възрастни”). 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2005 г.: 

 *„135 години Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин. Летопис”. Съставители: библиотечните 

специалисти от отдел „Краезнание” Савина Борисова Димитрова 

и Цецка Славчева Михайлова, редактор: директорът на 

библиотеката Тодорка Владимирова (Филипова) Дончева. 

  

2006 г.  През 2006 г. в отдел „Комплектуване, обработка и 

организация на библиотечните фондове” се извършва смяна на 

служителите: пенсионира се главният библиотекар Христина 

Петрова Ставрева, а на длъжността „главен библиотекар” е 

прехвърлена Иванка Миткова Иванова. През втората половина 

на годината в отдел „Изкуство” също се извършва смяна: 

пенсионира се Иванка Страшимирова Попгеоргиева, а на нейно 

място е прехвърлена Мая Любенова Миланова – Нешева, 

библиотекар в Детски отдел. В Методичен отдел постъпва нов 
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специалист – Гергана Петрова Панова. Даниела Филипова 

Върлакова, която е на длъжност „методист” става завеждащ 

отдел „Читални”. 

 Разширен е достъпът до Интернет, така че всички 

служители на библиотеката да имат достъп до глобалната мрежа. 

В отдел „Чуждоезикова читалня” има един читателски 

компютър, свързан с Интернет. 

 В отделите на библиотеката отчасти е сменена 

мебелировката и е подсилена ел. инсталацията. 

Всички читалищни библиотеки в региона получават от 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” по 39 книги, 

дарение от „Златната колекция на ХХ век” на „Вестникарска 

Група България” ООД (156 тома), преразпределят се и дарения, 

получени в библиотеката по линия на Българския червен кръст, 

главно детски книги. На 54 читалищни библиотеки се даряват 59 

екземпляра от книгата на Мито Петров „Васил Левски и 

Априлското въстание”. 

Март  Видинската библиотека участва пред 

Министерството на културата с проект за финансиране 

закупуването на нова литература за 2000 лв., като 1000 лв. се 

осигуряват от бюджета на библиотеката и 1000 лв. – от 

Министерството, което впоследствие намалява сумата на 700 

лв., които се получават през м. февруари следващата година. 

16 май Портретна вечер на Севда Спасова Рускова – 

дългогодишен директор на библиотеката (за периода 1964 г.-

1984 г.) и активен читалищен деец, организирана съвместно с 

читалище „Цвят”. Севда Рускова е един от инициаторите на 

„Седмицата на детската книга и изкуствата за деца” и „Дни на 

литературата за родния край” във Видин. Под нейно 

ръководство, като самостоятелни звена са разкрити Детски отдел 

и отдел „Краезнание”, започва да функционира 

„Междубиблиотечна заемна служба”. Въведена е система за 

обслужване чрез „свободен достъп”, а също и книги за движение 

на библиотечните фондове за всички отдели и филиали. 
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Заслужено признание за своята дейност като директор Севда 

Рускова получава през 1984 г., когато библиотеката е наградена 

с орден „Кирил и Методий” – I степен, за активна културно-

просветна дейност. 

3 окт.  Библиотеката участва като съорганизатор в 

честването на 70 години от рождението на родения във Видин 

поет Лъчезар Еленков. 

13 окт. Литературна среща с писателя Владимир Зарев и 

представяне на книгата му „Светове”. 

22 окт. Експонирана е изложба от произведения на 

видинския краевед Генади Вълчев. Представено е изданието 

„Генади Вълчев Ганчев. Биобиблиография”, по повод 75 години 

от рождението му. 

20 дек. Литературно четене на творци от гр. Видин: Ненчо 

Славчев, Диана Сиракова, Анушка Тодорова, Милена Христова. 

Представено е изданието „Искри от огнището. Легенди и 

предания от Видинския край”. Гости на събитието са 

библиотекари от Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. 

Неготин, Сърбия. 

 Библиотечни показатели за 2006 г.: 

 Библиотечен фонд – 291787 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 3105. Регистрирани нови 

читатели – 4444. Посещения – 52667. Заети библиотечни 

единици – 140084. Масови начинания – 312 (витрини – 157, 

изложби – 13, литературни срещи – 9, викторини – 13, екскурзии 

в библиотеката – 16, беседи – 104). Библиотечен персонал – 19 

души. Финансиране – 135919 лв. С част от редовната субсидия 

от Министерството на културата по Постановление на 

Министерски съвет № 153/28.07.2000 г., са закупени: компютъри 

– 2, монитор – 1. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2006 г.: 

 *„Лъчезар Еленков. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: Цецка Михайлова. 
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 *„Владимир Зарев. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: библиотечният специалист от отдел „Краезнание” 

Недка Живкова Николова. 

 *„Генади Вълчев Ганчев. Биобиблиография”. 

Съставители: библиотечните специалисти от отдел „Краезнание” 

Цветана Божкова Христова и Цецка Михайлова. 

 *„Тодор Илиев Попов. Биобиблиографски указател”. 

Съставители: Цецка Михайлова, Цветана Божкова и Савина 

Димитрова. 

 * „Искри от огнището. Легенди и предания от Видинския 

край”. Съставител: Недка Николова, редактор: Тодорка Дончева. 
    

2007 г.  През 2007 г., основният проблем, който съпътства 

и затруднява библиотечната дейност, е решение на областния 

управител на област Видин инж. Кръстьо Спасов, във връзка с 

необходимостта от настаняване на новия Окръжен 

административен съд – Видин, в помещения на втори етаж в 

сградата на Съдебната палата, заемани от отделите „Изкуство” и 

„Читални” („Периодика”, „Обществени науки”, „Хуманитарни, 

точни и приложни науки”) на Регионалната библиотека, а самите 

отдели да бъдат преместени в помещения във фоайето на третия 

етаж в същата сграда. По предложение на Областната управа, 

направено до Общински съвет – Видин, библиотеката може да 

бъде настанена в изоставената сграда на бившето спортно 

училище за създаване на Дом на книгата. В подкрепа срещу 

решението за преместване се обявява Съюзът на библиотечните 

и информационните работници и библиотечни потребители, 

които се включват в подписка в защита на интересите на 

библиотеката. Под силата на обществения натиск, решението за 

преместване на част от отделите на Регионалната библиотека е 

спряно.  
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” работи по 

програма към Министерството на културата – „Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, 
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като придобитите средства са  на обща стойност 14700 лв. С тях 

са закупени 1646 библиотечни единици научна и художествена 

литература. 

През годината в отделите е подменена мебелировката и 

извършено освежаване на интериора. 

30 ян.   Маратон на четенето на френски, английски, 

немски и български език, във връзка с приемането на България в 

Европейския съюз. 

5 март Регионалната библиотека е посетена от 

представители на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”: 

програмният директор на програма „Световни библиотеки” 

Марта Чое и двама експерти, придружавани от директора на 

Информационния център на Посолството на САЩ – Снежана 

Янева. Целта на посещението им е да се запознаят с дейността и 

историята на библиотеката, която да бъде включена в проект 

„Глоб@лни библиотеки – България”, финансиран от 

фондацията, който стартира следващата година. 

14 март В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” е 

учредено Регионално дружество на Съюза на библиотечните и 

информационни работници. Учредители са 35 библиотекари от 

Регионалната библиотека и читалищни библиотекари от област 

Видин. На Учредителното събрание са определени целите на 

дружеството и средствата за осъществяването им, а също така са 

избрани ръководни органи: председател – Гергана Панова, член 

на Бюрото – Десислава Венчова Иванова и касиер – Цецка 

Михайлова. 

10 май „Ден на отворените врати” – всички читатели, 

посетили библиотеката, получават безплатен абонамент за 2007 

г. 

1 юни  По повод Деня на детето е организирано тържество 

под надслов „Децата са нашето бъдеще”. Председателят на 

женската организация Inner Wheel Club във Видин – Веса 

Гидова, връчва дарение на Регионалната библиотека от 212 тома 

детски книги на обща стойност 1000 лв. Сумата е събрана на 



 19 

благотворителния бал на клуба, за набиране на средства за нови 

книги за Детския отдел на библиотеката, проведен на 15.03.2007 

г., в който участват и библиотечните специалисти. Представена е 

и стихосбирката „Долина от шепот” на видинската поетеса 

Милена Христова. 

Авг. Поради тежко заболяване на касиер-домакина Виолета 

Герасимова Тошева, по чл. 68 от Кодекса на труда се назначава 

нов служител – Борис Иванов Иванов. 

31 окт. Установява се сътрудничество между Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” и Народна библиотека 

„Доситей Новакович” – гр. Неготин. По покана на неготинската 

библиотека, библиотечни специалисти от Видин гостуват на 

сръбските си колеги. Поводът е 161 години от основаването на 

неготинската библиотека. Регионалната библиотека получава 

дарение от 20 тома книги на сръбски класици. 

12 дек. Представяне на книгата „Вълчек. Исторически 

очерк в документи, спомени и легенди” с автор Иван Петков от 

с. Вълчек. 

 Библиотечни показатели за 2007 г.: 

 Библиотечен фонд – 295932 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 4145. Регистрирани нови 

читатели – 3925. Посещения – 54642. Заети библиотечни 

единици – 142601. Масови начинания – 351 (витрини – 173, 

изложби – 12, представяне на книги – 3, викторини – 1, 

екскурзии в библиотеката – 10, беседи – 152). Библиотечен 

персонал – 20 души. Финансиране – 186836 лв. С част от 

редовната субсидия от Министерството на културата по 

Постановление на Министерски съвет № 153/28.07.2000 г., са 

закупени: компютър – 1, монитор – 1. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2007 г.: 

 *„Вълчек. Исторически очерк в документи, спомени и 

легенди”. Автор: Иван Петков, редактор: Тодорка Дончева, 

показалци към книгата: Цецка Михайлова. 
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 *„Ненчо Славчев. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: Недка Николова. 

 *„Почетни граждани на Видин 1886-2007. 

Биобиблиографски указател”. Съставител: Недка Николова, 

редактор: Тодорка Дончева. 

   

2008 г.  През 2008 г. Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” кандидатства по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” към 

Министерството на културата, като получава сумата от 12200 

лв., от тях 11000 лв. са от Министерството и 1200 лв. – от 

бюджета на библиотеката. С тях са закупени 1009 тома нучна и 

художествена литература. 

Библиотеката е включена като партньор по проект 

„Фолклорно  наследство” с Основно училище „Иван Вазов” във 

Видин. 

19 март Библиотеката е посетена от представители на 

Националната агенция по оценяване и акредитация във връзка с 

акредитирането на Еврошвейцарски университет и включването 

на библиотеката като партньор. Комисията високо оценява 

възможностите на Регионалната библиотека. 

Апр. Стартира подготвителен етап на проект „Българските 

библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за 

всеки”. Проектът е част от инициативата „Глоб@лни библиотеки 

- България”. Общият бюджет на програмата е 50 млн. щ.д., което 

включва 15 млн. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, 

дарение на софтуерни продукти на стойност 6 млн. щ.д. от 

Microsoft, както и насрещно финансиране на стойност 29 млн. 

щ.д. от централния и местните бюджети в България. Ключови 

партньори са: Министерство на културата, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Българска библиотечно-информационна асоциация, Национално 

сдружение на общините в Република България, Програма на 

ООН за развитие.  Продължителността е до 2013 г. Целта е да се 
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осигури безплатен достъп до компютри, Интернет и обучение на 

българското население чрез мрежата на обществените 

библиотеки, като по този начин се подпомага приобщаването 

към глобалното информационно общество. Директорът на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Тодорка Дончева е 

включен в проекта като координатор за област Видин. 

22 май На библиотекарите от читалищните библиотеки в 

областта е представен проектът „Глоб@лни библиотеки - 

България”. Представен е и издаденият от Регионалната 

библиотека, през 2007 г., библиографски указател „Почетни 

граждани на Видин 1886-2007”. 

Юни Реализирана е подмяната на старата локална компютърна 

мрежа с новите компютри, закупени със средствата, отпуснати 

от Министерството на културата. Изградена е нова кабелна 

мрежа, а на новите компютри е инсталирана библиотечна 

програма и специализираните бази данни WINSIS. 

23 юли Представена е специализирана програма за 

незрящи, наречена „екранен четец” (screen reader), предоставена 

безплатно от фондация „Хоризонти” и нейния компютърен 

консултант Гюнер Мехмед, която е инсталирана в отдел „Заемна 

за възрастни” и отдел „Чуждоезикова читалня”, където има 

компютърни читателски места, свързани с Интернет. 

22 окт. Кметът на Община Видин Румен Видов открива в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Център за 

справочно-библиографско и информационно обслужване, с 

възможност за безплатен Интернет за читателите. При 

извършения освежителен ремонт и подмяна на оборудването на 

залата активно се включат библиотечните специалисти. 

22-23 окт. Семинар в библиотеката на тема „Култура и 

информация – достъп до всеки”. Гости са библиотечни 

специалисти от Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. 

Неготин, Сърбия и библиотекари от читалищни библиотеки в 

област Видин. 
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28 ноем. Официално връчване на дарение от издателска 

къща „Хермес” – гр. Пловдив, включващо над 1000 заглавия на 

обща стойност 8000 лв., предназначено за Регионалната 

библиотека и за 32 читалищни библиотеки в област Видин. 

Дарението е връчено от президента на издателството Стойо 

Вартоломеев. 

 Библиотечни показатели за 2008 г.: 

 Библиотечен фонд – 298460 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 3045. Регистрирани нови 

читатели – 3751. Посещения – 54229. Заети библиотечни 

единици – 141968. Масови начинания – 338 (витрини – 151, 

изложби – 8, литературни срещи – 3, представяне на книги – 5, 

викторини – 10, екскурзии в библиотеката – 10, беседи – 126, 

прожекции на филми – 25). Библиотечен персонал – 20 души. 

Финансиране – 177688 лв. Закупени: копирна машина – 1, 

принтери – 3, компютри – 16, монитори – 16. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2008 г.: 

 *„Осман Пазвантоглу (1785-1807). Библиографски 

указател”. Съставител: Цецка Михайлова. 

 *„130 години от Освобождението на Видинския край. 

Библиографски указател”. Съставител: Цецка Михайлова. 

 *„Петър Хаджипетров. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: Недка Николова. 

  

2009 г.  През 2009 г. основната дейност на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” е свързана с първата фаза на  

мащабния проект „Глоб@лни библиотеки – България” (Етап 

2009). Представени са целевите библиотеки, включени в 

програмата. Това са Регионалната библиотека и още 14 

читалищни библиотеки от област Видин. Библиотечните 

специалисти са запознати с целите на Етап 2009 и със Закона за 

обществените библиотеки, обнародван във в. „Държавен 

вестник”, бр. 42/05.06.2009 г., с който се урежда учредяването, 
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видовете, функциите, управлението и финансирането на 

обществените библиотеки. 

През годината, по предписание на Районна служба 

„Пожарна и аварийна безопасност” – Видин, е монтирано 

аварийно противопожарно осветление в коридорите на трите 

етажа. Направен е ремонт на коридора пред отдел „Заемна за 

възрастни. 

23 апр. На Международния ден на книгата и авторското 

право е експонирана изложбата „Дарени книги от личната 

колекция на Митко Лачев” – удостоен посмъртно със званието 

„Почетен гражданин на гр. Видин”. Община Видин дарява на 

Регионалната библиотека личната библиотека на Митко Лачев, 

включваща 806 тома книги с ценно краеведско съдържание, 

както и графични и изкуствоведски издания. 

Юни-Авг. Начало на инициативата „Лято в библиотеката”. 

Основната цел е да се предоставят пълноценни занимания на 

децата през летния ваканционен период. 

21 окт. Отбелязва се 50-годишният юбилей от обявяването 

на видинската библиотека за Окръжна методическа библиотека 

и 139 г. от основаването на първата обществена библиотека в 

града. По този повод народният представител от Видинска 

област Михаил Миков дарява книги на библиотеката. 

Програмата включва: изложба „Библиографски издания на 

библиотеката”; награждаване на активни читатели; музикална 

програма на ученици; представяне на библиографския указател 

„Съкровищница на писаното слово и човешката памет”, по 

повод 50-годишния й юбилей. 

 От фонда за свободен достъп са заделени 200 тома, които 

са дарени на Клуба на военноинвалидите в гр. Видин. На 60 

читалищни библиотеки са предоставени дарения от Народното 

събрание и Мариса Малинова-Антони. 

 Библиотечни показатели за 2009 г.: 

 Библиотечен фонд – 299322 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 3034. Регистрирани нови 
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читатели – 4902. Посещения – 60227. Заети библиотечни 

единици – 162957. Масови начинания – 338 (витрини – 148, 

изложби – 11, литературни срещи – 3, викторини – 5, екскурзии 

в библиотеката – 9, беседи – 100, прожекции на филми – 9). 

Библиотечен персонал – 19 души. Финансиране – 168524 лв. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2009 г.: 

 * „Съкровищница на писаното слово и човешката памет. 

Юбилейно издание”. Съставители: Цецка Михайлова, Недка 

Николова, Гергана Панова и Десислава Иванова, редактор: 

Тодорка Дончева. 

 *„Анушка Тодорова. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: Недка Николова.  
  

2010 г.  През 2010 г. между Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” и Професионална техническа гимназия 

„Васил Левски” във Видин се сключва договор за провеждане на 

производствена и учебна практика на учениците от 12 клас и 

използване на техническата база на библиотеката. В Центъра за 

справочно-библиографско и информационно обслужване 

учениците имат възможност да ползват Интернет. 
От библиотечния фонд са заделени общо 600 книги, които 

са дарени на 4 читалищни библиотеки от област Видин.  

Февр.  Направена регистрация на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” в Комисия за защита на личните данни.  
23 апр. По повод Международния ден на книгата и 

авторското право е експонирана изложба „140 години от 

създаването на първата библиотека във Видин”. 

7 май  Във връзка с 9 май – Ден на Европа, е проведен 

Маратон на четенето, като част от Националната програма 

„Четяща България 2010”. 

1 юни  На Деня на детето се връчват награди за конкурса 

за есе, обявен през м. февруари тази година. От най-добрите 

есета отдел „Методичен” на Регионалната библиотека издава 
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книгата „Книгата – вълшебство и бъдеще” с 23 есета и рисунки 

на деца. 

17-18 септ. По проект на Центъра за независима журналистика 

и „Глоб@лни библиотеки - България”, финансиран от програма 

„Матра-Кап” на правителството на Кралство Нидерландия, е 

представена книгата „Неосъществена раздяла”, в присъствието 

на водещи разследващи журналисти – Генка Шикерова от БТВ и 

Иван Михалев от в. „Капитал”, както и доц. д-р Весела Табакова 

– председател на Центъра за независима журналистика и проф. 

Снежана Димитрова – преподавател в Софийски университет 

„Климент Охридски”. 

Окт. Стартира инициативата „Обучение на хора над 55 

години по начална компютърна грамотност и Интернет”. До 

края на тази година в центъра са обучени 19 посетители на 

възраст между 55 и 80 години. Обучители са библиотечните 

специалисти от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Десислава Иванова и Владимир Илиев Николов. 

25 окт.  Открита е изложба от Ex Libris, които са дарение 

от журналиста в радио „Видин” Александър Русев. 

18 ноем. Доставена е техниката по програма „Глоб@лни 

библиотеки - България”. Получени са: компютри – 24, монитори 

– 24, мултимедия – 1, мултифункционално устройство – 1, 

цветен лазерен принтер – 1. Библиотеката разполага с общо 47 

компютърни станции, като с 11 от тях е подготвена обучителна 

база за библиотекари, а останалите са разпределени във всички 

отдели на библиотеката. 

 Библиотечни показатели за 2010 г.: 

 Библиотечен фонд – 299928 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 2056. Регистрирани нови 

читатели – 4109. Посещения – 64337. Заети библиотечни 

единици – 165339. Масови начинания – 436 (витрини – 139, 

изложби – 16, литературни срещи – 13, представяне на книги – 

16, викторини – 23, екскурзии в библиотеката – 31, беседи – 157, 
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прожекции на филми – 24, клубни форми – 17). Библиотечен 

персонал – 20 души. Финансиране – 162372 лв. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2010 г.: 

 *„Книгата – вълшебство и бъдеще”. Съставители: 

Десислава Иванова и Поли Вечкова Гърголова. 

 *„Жул Паскин. Биобиблиографски указател. 

Съставители: Недка Николова, Христина Ставрева и Савина 

Димитрова. 

         

2011 г.  През 2011 г. по проект на Министерството на 

културата за закупуване на книги и абонамент на периодични 

издания са изразходвани 14495 лв., като е увеличена 

екземплярността на най-търсените заглавия от читатели, 

обогатен е фонда на Детски отдел с художествена и 

научнопопулярна литература, и е включен абонамент на 12 

периодични заглавия по литературознание, история и култура. 

Процентното съотношение на закупената литература по проекта 

е 44% отраслова, детска художествена и научнопопулярна – 22% 

и художествена – 34%.  

Дарени са 506 тома, които са 18,92% от всичко 

постъпилите, като 263 от тях са нови заглавия, 234 са вторичен 

подбор от личните библиотеки на дарителите и 9 тома са замяна 

срещу загубени от читателите книги. Най-голямо е дарението от 

книги – общо 125 тома, получено от Регионална инспекция за 

опазване и контрол на общественото здраве, поради закриване 

на библиотеката си. При посещението си в гр. Видин, 

посланикът на Кралство Норвегия Тове Скарстейн дарява на 

Регионалната библиотека 34 тома норвежка литература на 

български език. 

От настоящата година потребителите в отдел „Читални” 

ползват един читателски компютър, свързан с Интернет. 

 В Центъра за информация и справочно-библиографско 

обслужване продължава обучението за възрастни по начална 
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компютърна грамотност и Интернет. За периода май-юни и 

септември-октомври в центъра са обучени 20 посетители на 

възраст между 55 и 80 години. 

23 февр. Открит е обучителен център по програма 

„Глоб@лни библиотеки - България”, която се финансира от 

фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и се реализира с помощта на 

Програмата за развитие на ООН и Министерството на културата. 

Обучават се, както библиотекари от Регионалната, така и от 

читалищните библиотеки от област Видин, по направленията: 

„Информационни и комуникационни технологии”, „Управление 

и организация на обществените библиотеки”, „Общуване и 

работа с потребители и общности” и „Услуги в модерната 

библиотека” и „Застъпничество, набиране на средства и 

разработване на проекти”. За 2011 г. са обучени 96 

библиотекари. По повод откриването на обучителния център, е 

подредена изложба, показваща работата на библиотеката по 

автоматизиране на библиотечните процеси, както и нейната 

издателската дейност. В Етап 2011 по програма „Глоб@лни 

библиотеки - България” са включени още 2 читалищни 

библиотеки от област Видин, като общо 27 са всички 

библиотеки, включени от стартирането на програмата до 

настоящата година. Като обучители се включват и библиотечни 

специалисти от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин. 

14 окт. Паметна вечер, по повод 80 години от рождението 

на Генади Вълчев – учител, краевед и почетен гражданин на 

Видин, съвместно с Държавен архив – Видин. 

1-8 ноем. „Седмица на доброволчеството за библиотеките”, 

посветена на Европейската година на доброволчеството, 

съвместна инициатива на представителството на Европейската 

комисия в България и Българската библиотечно-информационна 

асоциация. На Регионалната библиотека са предоставени 32 

заглавия и плакати за доброволчеството.  
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28 дек. С влизането в сила на Закона за обществените 

библиотеки, (обнародван във в. „Държавен вестник”, бр. 

42/05.06.2009 г.), се въвежда изискването за професионална 

квалификация, обвързано с възможностите за назначаване на 

работа на квалифицирани кадри в общинските и читалищните 

библиотеки (чл. 35, т. 3 и чл. 39, т. 2). В изпълнение на Закона, 

Асоциация „Съвременни читалища”, Българската библиотечно-

информационна асоциация и Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин, предприемат съвместни действия по 

осигуряването на обучение за придобиване на ІІІ степен на 

професионална квалификация по професия „Библиотекар”, 

съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за 

системата на народната просвета (обнародвана във в. „Държавен 

вестник”, бр. 41/08.05.2003 г.), на библиотекари със средно 

образование по схема BG051PO001-2.1.14 – „Аз мога повече” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Обучават се 12 читалищни библиотекари от област Видин. 

Обучители са библиотечни специалисти от Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” с квалификационно-

образователна степен „магистър” по библиотечно-

информационни науки. 

 Библиотечни показатели за 2011 г.: 

 Библиотечен фонд – 301037 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 2674. Регистрирани нови 

читатели – 5334. Посещения – 73066. Заети библиотечни 

единици – 166153. Масови начинания – 463 (витрини – 169, 

изложби – 13, литературни срещи – 7, представяне на книги – 10, 

викторини – 17, екскурзии в библиотеката – 158, беседи – 51, 

прожекции на филми – 18, клубни форми – 20). Библиотечен 

персонал – 21 души. Финансиране – 192557 лв. Закупени: 

компютър – 1, принтер – 1. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2011 г.: 
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 *„40 години Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав” 

(1971-2011). Библиографски указател”. Съставител: Недка 

Николова, редактор – Тодорка Дончева. 

  

2012 г.  От м. май 2012 г., след спечелен конкурс, директор 

на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” става 

Десислава Иванова – магистър по библиотечно-информационни 

науки и културна политика, поради пенсионирането на Тодорка 

Дончева – директор на библиотеката за периода 1992-2011 г. 

Регионалната библиотека печели проект на 

Министерството на културата за обновяване на библиотечния 

фонд, по програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност”, на стойност 16300 лв., с 

които закупува книги от различни области на знанието и 

художествена литература. 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” е една от 

първите в страната, които започват информационна кампания в 

помощ на безработни. Съгласно стартиралото партньорство 

между програма „Глоб@лни библиотеки - България” и 

Агенцията по заетостта, библиотеката предоставя 

информационни материали за възможности за квалификация, 

преквалификация, отворени схеми по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” и т.н. 

Продължава обучението на 12 библиотекари от област 

Видин за придобиване на професионална квалификация на 

библиотекари със средно образование по схема BG051РО001-

2.1.14 – „Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. Продължителността е до м. януари 2013 г. 

Продължават и обученията по програма „Глоб@лни библиотеки 

- България” в обучителната база на Регионалната библиотека. 

Организирана е постоянна изложба „20 г. Регионална 

библиотека – Видин с името на Михалаки Георгиев”, по повод 

20 години от приемането му за патрон на библиотеката. 
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Ян. Библиотеката е посетена от американския посланик в 

България Джеймс Уорлик. Целта на посещението е откриване на 

кът с дарение от общо 164 библиотечни единици, включващи 

книги, CD, картографски, нотни и др. издания. 

Март  В Центъра за информационно и справочно-

библиографско обслужване продължава обучението за 

придобиване на начална компютърна грамотност с хора над 55 

години. В курсовете са обучени 31 читатели на библиотеката.      

10-11 апр. Провежда се регионална тематична среща „Добри 

библиотечни практики”, съвместна инициатива с програма 

„Глоб@лни библиотеки - България”. В срещата участват 

читалищни секретари и библиотекари от област Видин и от 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, представители на 

областната и общинските администрации, партньори на 

библиотеките от областта и гости от Република Сърбия. 

Осъществява се партньорство с Областен информационен 

център – Видин и библиотеките в предоставянето на 

компетентна и безплатна информация по всички въпроси, 

касаещи дейността на държавните и местни администрации, 

библиотеки, читалища и бизнеса. 

14 май По повод професионалния празник на 

библиотечните работници – 11 май, се отбелязват 75 г. от 

рождението на Стефка Щипкова – дългогодишен библиотекар в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Подредена е 

изложба с 48 от изработените от нея справочни издания и 3 

материала за нея. 

15-19 окт. През този период, като преподавател в областта на 

професионалното образование, директорът на библиотеката 

Десислава Иванова е одобрена от комисията на Българската 

библиотечно-информационна асоциация за участие в мобилност 

по проект на асоциацията „Иновации и модерни практики в 

съвременната библиотека: Обмен в Централната обществена 

библиотека на гр. Верия, Гърция”, финансиран от Програма 

„Учене през целия живот” на Европейската комисия. Идеята на 
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проекта е специалисти в областта на професионалното 

образование да се запознаят на място с визията и механизмите за 

осъществяване на дейността в една от най-модерните 

библиотеки в Европа, за да вградят идеи, добри практики и 

модели в учебното съдържание на Програмата за придобиване 

на професионална квалификация по професията „Библиотекар”. 

25 окт. Тържествено откриване на напълно обновения 

Детски отдел. Ремонтът е извършен с подкрепата на Община 

Видин. Подменена е подовата настилка, ел. инсталацията и част 

от мебелировката, а останалата е отремонтирана и освежена. 

Закупени са три климатика. Извършена е реорганизация на 

помещенията: в основното помещение е обособен детски кът, 

компютърен център, справочна сбирка, както и място за най-

търсената детска литература. Създаден специално за малките 

читатели на библиотеката, като целта е те да разполагат с уютно 

и привлекателно място за приятно изкарване на свободното 

време, учене и забавление, за срещи с приятели. 

1 ноем. Започва преписа на съчинението на Софроний 

Врачански „Втори Видински сборник”. Продължителността на 

инициативата е 1 година – до 01.11.2013 г. Кампанията е 

посветена на 210 години от написването на двата видински 

сборника, по времето, когато будителят е пребивавал в гр. 

Видин. Целта е да се популяризира делото на Софроний 

Врачански и да се насочи вниманието на младите хора към 

българската история и култура. „Втори Видински сборник” е 

написан през 1802 г., отличава се с нравствено-поучителни 

тенденции от общочовешки мащаб. 

 Библиотечни показатели за 2012 г.: 

 Библиотечен фонд – 302645 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 3716. Регистрирани нови 

читатели – 1805. Посещения – 77838. Заети библиотечни 

единици – 143356. Масови начинания – 352 (витрини – 132, 

изложби – 18, литературни срещи – 9, представяне на книги – 16, 

викторини – 5, екскурзии в библиотеката – 76, беседи – 40, 
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прожекции на филми – 15, клубни форми – 41). Библиотечен 

персонал – 22 души. Финансиране – 212836 лв. 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2012 г.: 

 *„Стефка Щипкова. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: Недка Николова. 

  

2013 г.  През 2013 г. в отделите на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” настъпват кадрови промени: през м. 

януари в отдел „Заемна за възрастни” постъпват на работа Лидия 

Людмилова Векова, през м. октомври – Ирена Цекова Филипова 

от отдел „Читални”, през м. ноември – Галина Христова 

Стоянова от отдел „Краезнание”. През м. октомври в отдел 

„Краезнание” постъпва Наталия Бориславова Николова, а в 

отдел „Читални” – Боряна Ванчова Дикова от отдел 

„Чуждоезикова читалня”.  

С подкрепата на Фондация „Америка за България”, 

Българската библиотечно-информационна асоциация реализира 

проект за набавяне на англоезична литература за регионални и 

училищни библиотеки в страната. Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” е една от одобрените за участие в 

конкурса, благодарение на което обогатява фонда си с 452 тома 

на английски език – художествена и отраслова литература. 

Продължават обученията по компютърна грамотност за 

възрастни, обучението на 10 библиотекари от читалищни 

библиотеки в област Видин за придобиване на професионална 

квалификация на библиотекари със средно образование по схема 

BG051PO001-2.1.14 - „Аз мога повече” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, както и обученията по 

Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, която е за срок от 

пет години и тази година приключва. Със средства, икономисани 

по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” е закупен 

комплект Lego Mindstorms EV3 за организиране на клуб по 
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Роботика за деца и младежи, който е първият във Видинска 

област. 

Библиотеката подписва два договора за сътрудничество и 

съвместна дейност: с Природоматематическа гимназия „Екзарх 

Антим I”, във връзка с реализиране на проучвателни дейности в 

областта на етнографията, историята и географията във 

Видинска област по Проект „Единение – партньорство за знание 

и добросъседско единство” по Програма за трансгранично 

сътрудничество между България и Сърбия, и с Професионална 

техническа  гимназия „Васил Левски” за провеждане на 

практическо обучение за учебната 2013/2014 г. на ученици от 

училището при реални условия с помощта на специалисти – 

служители в библиотеката. 

През тази година започва подготовка за изграждане на 

пожаро-известителна система в библиотеката. Подобрени са 

условията в отдел „Изкуство” като е извършен освежителен 

ремонт и са подменени осветителните тела и част от 

обзавеждането. В Детски отдел, по препоръка на родители, е 

обособена зона за родители с книги и списания, както и зона с 

игри и книжки за бебета и малки деца. Предоставят се за 

ползване и два електронни четци Kindle. 
Преустановен е абонаментът за антивирусен софтуер за 

защита на системата, като е инсталиран т.н. „free ware” 

антивирусен софтуер на фирмата Microsoft – „Microsoft Security 

Essential” на всички работни станции и сървъра. Потребителите 

на библиотеката ползват 19 компютри със свободен достъп до 

Интернет, а чрез обособяване на Wi-Fi зони във всички звена на 

обслужване, им се предоставя и възможност да ползват и 

собствени преносими компютри. 

Предадени са безвъзмездно 163 тома многоекземплярна 

литература на читалищните библиотеки в селата Търняне, 

Каленик и Жеглица. 
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Март  От м. март библиотеката присъства и в социалната 

мрежа Facebook, създадена е страница, на която се публикуват 

текстове и снимки от различни дейности на библиотеката. 

16 май Учредява се общество „Посланици на 

библиотеките” към Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, в рамките на Националната библиотечна седмица 

2013 г. „Развити библиотеки за развито общество”. Целта е да 

привлече вниманието на властите и обществеността към 

библиотеките и ролята им за подобряване на информационната 

грамотност на гражданите чрез предоставяне на широк диапазон 

от услуги; да се изгради съвременно разбиране за библиотеката 

като динамичен център за информация, образование и култура. 

Всички, приели да служат на каузата на библиотеките, се 

удостояват с почетен знак – значка „Посланик на библиотеките”. 

За видинската библиотека посланици са: Любомир Илиев – 

секретар на читалище „Цвят-1870”, Маргарита Николова – 

етнограф, Нинко Заяков – етнограф, Ваня Ставрева – журналист, 

Ели Минкова /Станкулова/ - юрист, Славейко Иванов и др. 

24 май Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” е 

отличена с колективна награда – Плакет от Община Видин за 

високи постижения в областта на културата. 

Юни  Регионалната библиотека става носител на 

Националната награда „Христо Г. Данов” 2013 г. в категория 

„Библиотеки и библиотечно дело”. Предложението за 

награждаване на библиотеката е направено от Българската 

библиотечно-информационна асоциация за изключително 

богатата и ползотворна работа с деца през 2012 г., за изцяло 

обновения интериор на Детския отдел, в който се възпитават 

любознателни ценители на книгата, и за широкия отклик и 

признание за тези инициативи сред деца, родители, учители, 

общинска администрация и неправителствени организации. 

17 септ. Библиотеката реализира проектно предложение 

„Библиотеката е за  всички” в конкурс на Агенцията за хората с 

увреждания за финансиране изграждането на достъпна 
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архитектурна среда за хора с двигателни и зрителни 

затруднения, като закупува самоходен стълбищен робот, 

поставени са парапети по стълбището в библиотеката и е 

направен ремонт на едно санитарно-хигиенно помещение.  

1 ноем. На този ден приключва инициативата по 

преписване на съчинението на Софроний Врачански „Втори 

Видински сборник”. За периода от 1 година, в кампанията се 

включват над 350 ученици и граждани, както читатели на 

библиотеката, така и всички, желаещи да участват. Последното 

изречение в преписа на произведението поставя заместник-

кметът на Община Видин Борислава Борисова. На тържествена 

церемония Борисова връчва 13 грамоти на най-активните 

участници в преписването. Колективни отличия получават  

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, Гимназия 

с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” и СОУ „Петко 

Рачев Славейков”. По случай Деня на Народните будители са 

наградени и участниците в клубовете „Млад писател и поет” и 

„Млад художник” – с книгата „Лято в рими”, издание на 

Регионалната библиотека, включваща техни стихове и рисунки, 

създадени по време на лятната ваканция. 
11 ноем. Представяне на динамичен интернет-портал на 

библиотеката – www.libvidin.eu, по проект „Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев – на един клик разстояние”, 

финансиран по Грантова схема за финансиране на иновативни 

проекти по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. 
Партньори са Община Видин, Областна администрация, 

Дирекция „Бюро по труда” – Видин, регионалния офис на НАП в 

града и доброволческият младежки съвет към Общински съвет 

по наркотични вещества. Посредством този портал на местната 

общност онлайн се предоставят библиотечни, информационни и 

електронни услуги, като целта е да се улесни достъпът до 

информация чрез мрежата на обществените библиотеки. 

 Библиотечни показатели за 2013 г.: 

http://www.libvidin.eu/
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 Библиотечен фонд – 296177 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 2206. Регистрирани нови 

читатели – 2097. Посещения – 68926. Заети библиотечни 

единици – 124660. Масови начинания – 535 (плакати – 14, 

витрини – 193, изложби – 41, литературни срещи – 32, 

представяне на книги – 44, викторини – 18, екскурзии в 

библиотеката – 109, беседи – 28, прожекции на филми – 35, 

клубни форми – 21). Библиотечен персонал – 23 души. 

Финансиране – 309473 лв. Закупени: цифров фотоапарат – 1, 

таблети – 2, лаптоп – 1, комплект Lego Mindstorms EV3 – 1, 

електронни четци – 2 (за Детски отдел), аудиосистема – 1 (за 

отдел „Изкуство”). 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2013 г.: 

 *„Лято в рими”. Съставители: Десислава Иванова и 

Адриана Йорданова Цветкова, консултант: Милена Бойкова М.-

Терзийска. 

 *„Митрополит Антим Видински Първи Български екзарх. 

Биобиблиография”. Съставители: Недка Николова, Савина 

Димитрова и Христина Ставрева. 

 *„Найчо Томов Цанов. Биобиблиографска справка”. 

Съставител: библиотечният специалист от отдел „Краезнание” 

Галина Христова Стоянова. 

 *„Андрей Георгиев Андреев. Биобиблиографска 

справка”. Съставители: Галина Христова, Савина Димитрова и 

Цветана Божкова. 

   

2014 г.  През 2014 г. настъпват кадрови промени: 

пенсионира се дългогодишният библиотекар в Детски отдел 

Графинка Маринова Станева. От м. октомври в отдел „Читални” 

е прехвърлена Лилия Антонова Дончева от Детски отдел. 

През настоящата година Министерството на културата 

отпуска средства за обогатяване фондовете на библиотеките по 

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 
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четене и информираност”. След защитен проект библиотеката 

получава 9000 лв. от Министерството, с които са закупени 835 

библиотечни единици. 

През годината са заделени книги за Основно училище 

„Св. Климент Охридски” във Видин, по случай патронния 

празник на училището, както и безвъзмездно дарение от общо 

474 тома за читалищните библиотеки в селата Горни Лом, 

Синаговци, Кутово, Ясен, Воднянци, Арчар и Дружба.  

През тази година във всички отдели на библиотеката е 

поставена противопожарна инсталация, извършен е освежителен 

ремонт и са сменени старите осветителни тела. Основен ремонт 

е извършен в „Дирекция” и в „Каса” и е закупено ново 

обзавеждане. За Детски отдел е закупено ново библиотечно 

гише. Закупени са три климатика за отдел „Читални” и по един 

климатик за отделите „Изкуство”, „Чуждоезикова читалня” и 

Центъра за справочно-библиографско и информационно 

обслужване. 

Март  Дипломират се 10 читалищни библиотекари от 

област Видин, завършили курса на обучение в обучителния 

център на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” за 

придобиване на III степен на професионална квалификация 

професията „Библиотекар” по схема BG051PO001-2.1.14 - „Аз 

мога повече”. 

11 март Провежда се първия във Видинска област курс по 

роботика с демонстрация на роботи „Лего” пред ученици от 

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” във Видин. 

Май  Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” е 

удостоена с грамота от Българска библиотечно-информационна 

асоциация за номинация за наградата „Библиотека на годината 

2013”, в рамките на Националната библиотечна седмица 

„Библиотеките откриват нови хоризонти” (12-16 май 2014 г.).  

10 юни В Регионалната библиотека е представена 

кампанията „Забавното лятно четене”, проект на детския 

интернет-портал Az-deteto.bg и Столична библиотека. 
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Кампанията се провежда за четвърта поредна година, но за 

първи път град Видин е включен в инициативата. 

Институционални партньори са: Министерство на 

образованието, Столична община, Столична библиотека, 

Българска библиотечно-информационна асоциация, фондация 

„Глоб@лни библиотеки – България”, UNICEF, фондация 

„Заедно в час”, издатели, медийни партньори. Главният редактор 

на портала Мария Дуковска обяви имената на посланиците на 

кампанията във Видин – кметът на Община Видин Герго Гергов 

и Ивелина Андреева от СОУ „Цар Симеон Велики”, които 

получават значки като посланици на „Забавното лятно четене” за 

град Видин и подаръци от библиотеката. В миналогодишното 

издание на кампанията Ивелина е отличена като „Най-млад 

читател”. По този повод кметът Герго Гергов й връчва Плакет с 

герба на града и поздравителен адрес. Представен е електронния 

читателски дневник, който се намира на сайта Az-deteto.bg, как 

се създава и попълва, където освен задължителната литература, 

има и нова литература от съвременни автори, които самите деца 

са предложили. Мащабната кампания се провежда в рамките на 

летните месеци от юни до септември и обхваща цялата страна. 

Целта е да се заинтригуват и да се насърчат децата сами да 

търсят книги и да четат през лятото.  Чрез онлайн читателския 

дневник се определят победителите в категориите: „Най-четящо 

дете”, „Най-четящо училище”, „Най-четящ град”, „Най-активен 

читател”, „Най-млад читател”, „Най-обичана детска книга”. 

Видин е седмият поред град, който се състезава в категорията 

„Най-четящ град”. Мария Дуковска дарява на видинската 

библиотека книги и ваучер на стойност 200 лв., с които е 

закупена детска литература. С представянето на кампанията се 

дава старт и на инициативата „Лято с библиотеката”, в която в 

различни клубове по интереси Регионалната библиотека цели да 

предложи на малките си читатели забавни и пълноценни 

занимания през ваканционните дни (Детски чуждоезиков клуб, 

клуб „Влез в изкуството”, клуб „Приятели на музиката”, клуб 
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„Млад поет и писател”, клуб „Да обиколим Европа заедно”, клуб 

„Весел Web”, клуб „Приказен свят”, клуб „Млад художник”, 

клуб „Забавление с чуждите букви”). През летните месеци 

стартира и инициативата на Община Видин „Четене на приказки 

в Крайдунавския парк”, в която участват над 380 деца, като 

библиотекари и доброволци на библиотеката четат приказки и 

провеждат забавни игри. Започва и нова дейност – подготвяне на 

забавни и образователни програми от деца – библиотечни 

потребители, предназначени за чуждестранни туристи от 

круизните кораби, посещаващи гр. Видин и библиотеката. С 

получени дарения от тях е оборудвана нова „Технологична стая” 

с най-новите IT технологии (3D телевизор, конзола PlayStation, 

видеоигри). 

15 юли Дава се началото на нова инициатива – провеждане 

на цикъл презентации и беседи за превенция на здравето и 

здравословен начин на живот, ориентирани към по-възрастните 

читатели, съвместно с Регионална здравна инспекция – Видин. 

28 септ. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” се 

присъединява към Националната инициатива „Чети с мен!”, 

кампания на Министерството на културата под патронажа на 

Президента на Република България Росен Плевнелиев. За област 

Видин се организира от Регионалната библиотека с 

партньорството на Регионален инспекторат по образование – 

Видин. Партньори: Министерство на образованието и науката, 

Столична община, Българска библиотечно-информационна 

асоциация, Регионални експертно-консултантски и 

информационни центрове „Читалища”, Фондация „Глоб@лни 

библиотеки - България” и различини други организации, 

професионално свързани с четенето и грамотността. Основна 

цел: поставяне на рекорд за най-масово четене и привличане на 

общественото внимание. Мото на кампанията: „Чети с мен, 

доведи приятел”. Всички участници са обединени около 

четенето, могат да се докоснат до любимите си творци, да се 

срещнат с популярни лица. Кампанията е за насърчаване на 
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четенето и грамотността сред населението от всичи възрасти. 

Над 300 малки и големи почитатели на книгата са участниците в 

четенето на любими произведения на открито в Крайдунавския 

парк във Видин. 

7 ноем. Начало на инициативата „Пътуващ приказен 

куфар”, насочена към най-малките библиотечни потребители – 

децата от детските градини от Община Видин. Куфарът съдържа 

35 детски книги с приказки, гатанки и стихотворения, 

съобразени с възрастовата група на децата, като 5 от книжките 

са на английски език. Приказният куфар остава две седмици във 

всяка детска градина и децата имат възможност да се запознаят с 

книгите. Пътуването започва от ЦДГ № 3 „Детелина” във Видин. 

Дек.  Директорът на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин Десислава Иванова и директорът на Окръжна 

библиотека „Светозар Маркович” в сръбския град Зайчар 

Славолюб Гацович, подписват споразумение за сътрудничество 

и съвместни дейности между двете библиотеки, в присъствието 

на зам.-кмета на Зайчар д-р Мирко Николич и Силвана 

Сюлейман – старши експерт „Култура” в Община Видин, 

библиотекари, потребители и приятели на сръбската библиотека. 

На работна среща са обсъдени възможностите за реализирането 

на подписаното споразумение и е показана добра воля за 

подкрепа на споразумението на местната власт на Видин и 

Зайчар. Подписването на споразумението е официализирано по 

време на честванията на 148 години от създаването на сръбската 

библиотека. 

 Библиотечни показатели за 2014 г.: 

 Библиотечен фонд – 294251 библиотечни единици.  

Набавени библиотечни единици – 3104. Регистрирани нови 

читатели – 2797. Посещения – 63992. Заети библиотечни 

единици – 134473. Масови начинания – 714 (плакати – 15, 

витрини – 223, изложби – 29, литературни срещи – 17, 

представяне на книги – 61, викторини – 112, екскурзии в 

библиотеката – 115, беседи – 101, прожекции на филми – 22, 
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клубни форми – 19). Библиотечен персонал – 24 души. 

Финансиране – 254522 лв. Закупени: конзола PlayStation – 1 (за 

Детски отдел), 3D телевизор – 1 (за Детски отдел). 

 Издания на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” през 2014 г.: 

 *„Христо Лишков. Библиографски  указател”. 

Съставител: Недка Николова, редактор: Десислава Иванова. 
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ДИРЕКТОРИ 
на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

(2004-2014 г.) 

 

 
 

Тодорка Владимирова Дончева 

директор от м. октомври 1992 г. до м. декември 2011 г. 

 

 

 
 

Десислава Венчова Иванова 

вр.и.д. директор от м. януари 2012 г. до м. май 2012 г. 

директор от м. май 2012 г. до настоящия момент 
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ЩАТНИ СПЕЦИАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИ 
(2004-2014 г.) 

 
 

БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ 

 
Тодор Младенов Тодоров – 

библиотекар, гл. библиотекар, методист, и.д. директор 

(м.09.1992 г.-м.10.1992 г.) 

Тодорка Владимирова (Филипова) Дончева – 

библиотекар, директор (м.10.1992 г.-м.12.2011 г.) 

Десислава Венчова Иванова – 

библиотекар, методист, директор (от м.05.2012 г.) 

 

Гергана Петрова Панова – 

методист, зам. директор 

Даниела Филипова Върлакова – 

библиотекар, методист 

Иванка Миткова Иванова – 

библиотекар, гл. библиотекар 

Христина Петрова Ставрева – 

библиотекар, гл. библиотекар 

Боряна Ванчова Дикова – 

библиотекар, библиограф-информатор 

Владимира Ангелова Ангелова – 

библиотекар, библиограф-информатор 

Десислава Миткова Кръстева – 

библиотекар, библиограф-информатор 

Станимира Алексеева Дойчинова – 

библиотекар, библиограф-информатор 

Цецка Славчева Михайлова – 

библиотекар, библиограф-информатор 

 

Адрияна Йорданова Цветкова – библиотекар 
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Бисерка Лозанова Петрова – библиотекар 

Валентина Миткова Вълчева – библиотекар 

Галина Христова Стоянова – библиотекар 

Графинка Маринова Станева – библиотекар 

Димитрина Николова Димитрова – библиотекар 

Иванка Страшимирова Попгеоргиева – библиотекар 

Ирена Цекова Филипова – библиотекар 

Капка Бойкова Александрова – библиотекар 

Лидия Людмилова Векова – библиотекар 

Людмила Людмилова Спиридонова – библиотекар 

Мануела Вилиянова Миткова – библиотекар 

Мая Любенова Миланова – Нешева – библиотекар 

Милена Стоянова Иванова – библиотекар 

Наталия Бориславова Николова – библиотекар 

Недка Живкова Николова – библиотекар 

Поли Вечкова Гърголова – библиотекар 

Татяна Иванова Николова – библиотекар 

Тодорка Василева Атанасова – библиотекар 

Цветанка Николова Стоянова – библиотекар 

Цветан Николов Цеков – библиотекар 

Лилия Антонова Дончева – работник библиотека 
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ТЕХНИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

Милена Емилова Гергова – счетоводител 

Борис Иванов Иванов – касиер-домакин 

Виолета Герасимова Тошева – касиер-домакин 

 

инж.Виктор Иванов Цветков – 

специалст информационно обслужване 

Владимир Илиев Николов – 

системен администратор 

Кристиян Любомиров Христов – 

системен администратор 

Милчо Петров Цветков – 

системен администратор 

 

Анка Асенова Янкова – чистач 

Богдана Цветанова Лозанова – чистач 

Виоринка Кунева – чистач 

Димитринка Миткова – чистач 

Иванка Александрова – чистач 

Иванка Димитрова Иванова – хигиенист 

Надка Маркова Божкова – чистач 

Санда Петкова Стефанова – чистач 

Цена Рангелова – чистач 

Ценка Тодорова – прислужник-чистач 
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ЮБИЛЕЕН СЪСТАВ 
(2015 г.) 

 

Директор: Десислава Венчова Иванова 

Главни библиотекари: Иванка Миткова Иванова 

      Тодор Младенов Тодоров 

Библиограф-информатор: Боряна Ванчова Дикова 

Библиотекари: Адрияна Йорданова Цветкова 

   Галина Христова Стоянова 

   Даниела Филипова Върлакова 

   Десислава Миткова Кръстева 

   Димитрина Николова Димитрова  

   Ирена Цекова Филипова 

   Лидия Людмилова Векова 

   Людмила Людмилова Спиридонова 

       Мануела Вилиянова Миткова 

   Мая Любенова Миланова – Нешева 

   Милена Стоянова Иванова 

   Наталия Бориславова Николова 

   Недка Живкова Николова 

   Татяна Иванова Николова 

   Цветан Николов Цеков 

Системни администратори: 

   Кристиян Любомиров Христов 

   Милчо Петров Цветков  

Счетоводител: Милена Емилова Гергова  

Касиер-домакин: Борис Иванов Иванов  
Хигиенист: Иванка Димитрова Иванова  
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СЪВРЕМЕНЕН ОБЛИК НА БИБЛИОТЕКАТА 
(2015 г.) 

 

 

 

ЮБИЛЕЕН СЪСТАВ 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА 

 

Отдел „Комплектуване, обработка и организация на 

библиотечните фондове” 

 

  
 

     
 

 

 

 

Отдел „Автоматизация” и Методичен отдел 
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Каса и Счетоводство 

 

  
 

 

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА 

 
Детски отдел 
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Отдел „Заемна за възрастни” 

 

              

 
 

 
Отдел „Чуждоезикова читалня” 
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Отдел „Читални” 

 

 
                   

                  
 

 

Център за справочно-библиографско и информационно 

обслужване 
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Отдел „Краезнание” 

 

      
 

 

Отдел „Изкуство” 
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МОМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

БИБЛИОТЕКАТА 
(2004-2014 г.) 

 

 

    
2004 г. – Връчване на дарение в размер на 3291 лв. от благотворителен Виенски бал, в 

подкрепа на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, от председателя на 

Съюза на юристите – дружество Видин Илия Илиев, под патронажа на кмета на 

Община Видин д-р Иван Ценов 

 

 

 

 

 

 

 

2004 г. – Литературно четене, по повод 

Духовния празник на гр. Видин – 

Димитровден с участието на видинските 

поети Анелия Гешева, Диана 

Сиракова,Анушка Тодорова, Ненчо Славчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 г. – Празник „Баба Марта ни гостува”, 

с участието на актрисата Минка Сурдулова 



 54 

 

 

 

     
2005 г. – Тодор Младенов и Десислава Иванова получават дарение от 94 книги на 

френски език от Френския културен институт за Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” 

 

 

  2006 г. – Портретна вечер, посветена на Севда 

Рускова, директор на Регионалната библиотека за периода19 64-1984 г., 

организирана съвместно с читалище „Цвят”    

  

 

2007 г. – Връчване на дарение за библиотеката 

от 212 т. детски книги от Веса Гидова, председател на Inner Wheel Club – Видин       
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2007 г. – Представяне на книгата на Иван Петков 

„Вълчек. Исторически очерк в документи, спомени и легенди” 

 

   2008 г. – Викторина, посветена на 130 г. от 

Освобождението на България  

 

2008 г. – Кметът на Община Видин Румен Видов 

открива Център за справочно-библиографско и информационно обслужване 

                                                                                                                                                                                                                 

      
2009 г. – Отбелязване на 139 г. от учредяването на първата библиотека в гр. Видин и 

50 г. от обявяването й за Окръжна методична библиотека 
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    2010 г. – Първа работна среща по програма 

„Глоб@лни библиотеки - България”, етап 2010 г., с читалищни библиотекари от 

област Видин            

 2010 г. – Семинар на тема „Представяне на  

програмен пакет за библиотечна автоматизация – автоматизирана библиотека” 

 

    2010 г. – Стартира обучението за възрастни по 

начална компютърна грамотност и интернет          

      

2011 г. – Паметна вечер, посветена на 80 г. от 

рождението на Генади Вълчев – учител, краевед и почетен гражданинна гр. Видин, 

съвместно с Териториален архив – Видин 
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2012 г. – Занимание на клуб „Влез в изкуството” към отдел „Изкуство” и първа 

сбирка на клуб„Млад краевед” към отдел „Краезнание” 

                                                                 

 

  
2012 г. - Кметът на Община Видин Герго Гергов открива обновения Детски отдел в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

 

  
2012 г. – Начало на препис на Втори Видински сборник от Софроний Врачански, 

посветена на 210 г. от написването на двата сборника, по времето, когато 

будителят е пребивавал в гр. Видин 
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2013 г. – Регионалната библиотека е отличена с колективна награда – Плакет от 

Община Видин, за високи постижения в областта на културата 

 

 

    
2013 г. – Директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Десислава 

Иванова получава Националната награда „Христо Г. Данов” в категория 

„Библиотеки и библиотечно дело” в гр. Пловдив, в присъствието на зам.-министъра 

на културата Васил Василев 
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2013 г. – Участие на библиотечни специалисти от Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” и от читалищни библиотеки от област Видин във Форум за 

местно развитие на тема „Ролята на целевите библиотеки за развитие на 

местната общност и гражданското общество”, проведен в гр. Белоградчик 

 

 

     
2013 г. – Представяне на самоходен стълбищен робот в помощ на хора с двигателни 

увреждания по проект „Библиотеката е за всички”, в присъствието на зам.-

областния управител на област Видин Николина Ванчева, зам.-кмета на Община 

Видин Борислава Борисова и главния секретар на област Видин Боряна Мургина 
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2013 г. – Представяне на интернет-порталите на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин www.libvidin.eu и на Народно читалище „Св. Паисий Хилендарски-

1926” – с. Иново „Традиция онлайн” 

 

 

    
2013 г. – Връчване на дарение от 450 т. англоезична литература за библиотеката, в 

присъствието на кмета на Община Видин Герго Гергов, представители на Фондация 

„Америка за България”, Българската библиотечно-информационна асоциация и 

ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин 

 

http://www.libvidin.eu/
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2014 г. – Открит урок по литература по метода „Световно кафене” с ученици от 

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин 

 

    
2014 г. – Начало на първия във Видинска област курс по роботика с демонстрация на 

роботи „Лего” пред ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 

 

      
2014 г. – Обучение на деца от 8 до 17 г. в лагер-школа по програмиране „Телерик”, с 

организатор Явор Никифоров 
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2014 г. – Регионалната библиотека е удостоена с грамота от Българска 

библиотечно-информационна асоциация за номинация за наградата „Библиотека на 

годината 2013” 

                                                                               

     
 

 
2014 г. – Посещение в библиотеката на група американски туристи, пътуващи с 

круиз по река Дунав. Библиотечни специалисти и малки читатели гостуват на 

круизния кораб „River Adagio”. 
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2014 г. – Участие в детски  хепънинг „Щуроландия”, по повод Международния ден на 

детето 

 

   
2014 г. – Стартира кампанията „Здравно образование”, съвместно с Регионална 

здравна инспекция – Видин 

                                                                                           

    
 

 
2014 г. – Национална кампания „Чети с мен” 
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2014 г. – Начало на инициативата „Пътуващ приказен куфар” 

        

  
2014 г. – Директорите на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и 

Окръжната библиотека в гр. Зайчар – Десислава Иванова и Славолюб Гацович 

подписват документ за сътрудничество между двете библиотеки 

 

  

  
Обучение на библиотекари от читалищни библиотеки в област Видин за придобиване 

на професионална квалификация  
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Литературни вечери в библиотеката 

 

 

   
Представяне на детски книги 
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Празници в библиотеката 
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БИБЛИОГРАФИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

за Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин 
(2004-2014 г.) 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КНИГИ 

 

 1. Първанов, Ангел. Библиотека „Михалаки Георгиев” / 

Ангел Първанов. // П ъ р в а н о в, Ангел. Изповед под кулите : 

Стихотворения / Ангел Първанов. - Видин : ЕТ „Аворе-

Антоанета Ерова”, 2005, с. 30. 
 Стихотворение. 

 

 2. Петков, Иван. Авторът изказва благодарност на всички 

... / Иван Петков. // П е т к о в, Иван. Вълчек : Исторически очерк 

в документи, спомени и легенди / Иван Петков. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2007, с. 3. 
 ... оказали помощ за написването на книгата, между които и 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, която я издава.      

     

 3. Йоцов, Йоцо. Библиотечното дело във Видин / Йоцо 

Йоцов. // Й о ц о в, Йоцо. Градът на завоя : Книга за Видин и 

достойните му граждани / Йоцо Йоцов. - Видин : Витоника - 

Ванко Иванов, 2008, с. 516-524. 
 Създаване на библиотеката към читалище „Цвят”.  

                                                 

 4. Йоцов, Йоцо. Краят на една епоха / Йоцо Йоцов. // Й о 

ц о в, Йоцо. Градът на завоя : Книга за Видин и достойните му 

граждани / Йоцо Йоцов. - Видин : Витоника - Ванко Иванов, 

2008, с. 775-784. 
 На с. 783 е публикуван цитат от алманах „Гражданите на Видин”, 

2003 г., с. 50, притежание на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

  



 68 

 5. Първанов, Ангел. Из „Изповед под кулите” / Ангел 

Първанов. // П ъ р в а н о в, Ангел. Стръмен сезон : Избрани 

произведения. - Т. 1, 243 с. / Ангел Първанов. - Шумен : Славчо 

Николов и сие, 2008, с. 9-77.   
 Стихотворения за гр. Видин и Видинско. На с. 41 – „Библиотека 

„Михалаки Георгиев”. 

 

 6. Бончев, Бърни. На ползу роду / Бърни Бончев. // Б о н ч 

е в, Бърни. Принос към историята на с. Раковица / Бърни Бончев. 

- Видин : Експрес ЗМ, 2012, с. 241. 
 Споменава се за приноса на специалистите от отдел „Краезнание” на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” за написването на книгата. 

 

 7. Шонева, Виолета. Родово описание / Виолета Шонева. 

// Ш о н е в а, Виолета. Враца в моите спомени от началото на 

XX век : Опит за родово описание / Виолета Шонева. - Враца : Б. 

и., 2012, с. 80-95. 
 Авторката е майка на Тодорка Дончева, директор на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин от октомври 1992 г. до декември 

2011 г. На с. 82 е представено нейното семейство. 

 

 8. Антонова, Катя. Отпечатването на тази книга е 

финансирано ... / Катя Антонова. // А н т о н о в а, Катя. Рибка  / 

Катя Антонова. - С. : Рибка, 2013, с. 107. : с ил. 
 Авторката изказва благодарност за финансовата помощ при издаване 

на книгата, като споменава Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин. 

 

 9. Николова, Недка и др. Христо Лишков : 

Библиография. Публикации в периодичния печат / Недка 

Николова, Цецка Михайлова, Иванна Цанова. // Л и ш к о в, 

Христо. Из старите видински хроники  / Христо Лишков. - 

Видин : Бдин принт, 2013, с. 565-622. 
Писмена библиографска справка от Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  
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 ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 

В   с п и с а н и я 

 

 10. Грбович, Милорад. У посети Регионалноj библиотеци 

„Михалаки Георгиев” у Видину / Милорад Грбович. // Б е л е ж н 

и ц а : Лист Народне библиотеке Бор (Бор), VII, 2005, № 12, с. 

19-20. 
 Отразени са впечатленията на автора от посещението му видинската 

библиотека. 

 

 11. Панова, Гергана. Отбелязаха във Видин деня на 

европейските езици / Гергана Панова. // Б и б л и о т е к а, 2008, 

№ 4, с. 61. 
 ... с младежки хепънинг на 26 септември в отдел „Чуждоезикова 

читалня” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. В рамките на 

инициативата „Европейски дни на наследството” бе експонирана изложбата 

„Приносът на видинските творци за културно-историческото наследство на 

България и Европа”, подготвена от отдел „Краезнание”. 

 

 12. Антиохов, Милен. „Имам една такава случка ...” : 

[Интервю] / Милен Антиохов. // L I G H T, VIII, № 10, 13-19 март 

2010, с. 4-7. 
 Милен Антиохов, човекът с историите от ПАПЕРМУВ е роден в гр. 

Видин, син на Графинка Маринова – библиотекар от Детски отдел на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

 13. Панова, Гергана и др. Малки читатели на хоризонта / 

Гергана Панова, Татяна Николова. // Б Б И А  о н л а й н, III, № 4, 

август 2013, с. 27-29. : с ил. 
 Разказ за постиженията и новостите в дейността на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

В ъ в   в е с т н и ц и 

 

2004 г. 
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 14. Английската гимназия първенец на състезание по 

уебдизайн. // Н и е (Видин), № 1202, 29 апр.-2 май 2004, с. 3. 
 Единадесетокласниците Мартин Ставрев и Владимир Йорданов от 

ГПЧЕ „Йордан Радичков” станаха първенци на Националното състезание по 

уебдизайн в Ловеч за уебсайта им „Средновековен замък „Баба Вида”. 

Мартин Ставрев е внук на библиотекаря от отдел „Комплектуване” в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин Христина Ставрева.  

 

 15. Кметът на Видин д-р Иван Ценов бе избран за 

председател ... // С л о в о  п л ю с (Враца), № 18, 13-19 май  

2004, с. 2. 
 ... на междуведомствената комисия за защита и сигурност на децата и 

учащите. Съобщение за изложба в Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” по повод 100 години от установяване на дипломатически 

отношения между България и САЩ. 

  

 16. Стогодишнина в снимки и документи. // В и д и н с к 

и  г р а ж д а н и н (Видин), № 39, 17 май 2004, с. 1. 
 100 години от установяването на дипломатически отношения между 

България и САЩ. Юбилеят бе отбелязан в гр. Видин с официално открита 

изложба в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, в присъствието на 

културното аташе на САЩ Дебора Смит.  

 

 17. Дончева, Тодорка. Мишката няма да изяде книжката : 

[Интервю] / Тодорка Дончева. // В и д и н (Видин), № 38, 20-23 

май 2004, с. 1, 3. 
 В навечерието на 24 май, разговор с директора на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин за ролята на библиотеката като 

духовно средище в ерата на компютрите.  

 

 18. Всичко е валс. Това е бал!. // Н и е (Видин), № 1211, 

31 май-2 юни 2004, с. 1-2. 
 Преди година бе първият виенски бал в гр. Видин, след дълго 

прекъсване от 60 години. На 28.05.2004 г. се завихри поредния бал с 

благотворителна дейност – в подкрепа на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”.  
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 19. [Три хиляди и двеста] 3200 лева събраха на бал. // В 

и д и н (Видин), № 43, 7-9 юни 2004, с. 1. 

 ... за нуждите на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин, която ще закупи техническо оборудване за библиотеката. 

 

 20. Дарения за библиотеката. // В и д и н (Видин), № 89, 

29 ноем.-1 дек. 2004, с. 4. 
 ... през настоящата година. 

 

 21. Кръстев, Владимир. Завещанието на една поетеса / 

Владимир Кръстев. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 47, 2-8 дек. 

2004, с. 8. 

 Представяне на посмъртно издадената книга „Преживяване” на Елза 

Лалова в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. Майка й 

Венка Лалова дарява 802 тома книги от личната й библиотека.  

 

 22. Михайлова, Цецка. Продължава възходящата линия 

на успехите / Цецка Михайлова. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 

50, 23-29 дек. 2004, с. 8. 
 Увод към библиографска справка, по повод 55 години от създаването 

на Държавна филхармония – Видин, изработена от Цецка Михайлова, 

специалист в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

2005 г. 

 

 23. Балканска, Деси. Дариха с френски книги родни 

библиотеки / Деси Балканска. // С е г а, № 129, 7 юни 2005, с. 18. 
 Асоциация „Библионеф” направи мащабно дарение от френски книги 

на библиотеки, между които е и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

– Видин. 

 

 24. Дарение. // К о н к у р е н т (Враца), № 111, 9 юни 

2005, с. 3. 

 ... от над сто книги от френската асоциация „Библионеф” на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 
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 25. Представители на ... // Н и е (Видин), № 94, 19-21 

дек. 2005, с. 5. 
 ... румънската културна асоциация „Про Европа-Ламура” от гр. 

Крайова дариха 1000 тома книги на румънски език на Община Видин и на 

неправителствени влашки организации. Снимка на Тодорка Дончева, 

директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

2006 г. 

 

 26. Кръстев, Владо. Летописна книга за видинската 

библиотека / Владо Кръстев. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 6, 9-

16 февр. 2006, с. 6. 
 Издадена 2005 г. по повод 135 години от създаването на 

библиотеката. Съставители: Цецка Михайлова и Савина Димитрова, 

библиотекари от отдел „Краезнание”, редактор: Тодорка Дончева – директор 

на библиотеката. 

  

 27. Да претвориш града. // В и д и н (Видин), № 24, 27-29 

март 2006, с. 4. 
 Изложба в Художествената галерия, с която се отбелязват 95 години 

от рождението на художника Стефан Тодоров, чиято съорганизатор е и 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 28. Миналата седмица ... // Н и е (Видин), № 41, 22-24 

май 2006, с. 2. 
 Съобщение за честването на 75 години от рождението на Севда 

Рускова.  

 

  29. По програма „Помощ при пенсиониране”. // В и д и н 

(Видин), № 46, 12-14 май 2006, с. 5. 

 ... ще бъдат назначени 13 души, двама – в Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 30. Помощ при пенсиониране. // Н и е (Видин), № 47, 12-

14 юни 2006, с. 1. 
 По програмата са назначени 13 души. В гр. Видин – четирима, двама 

от които са разпределени в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 
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 31. Искри от огнището. //  В и д и н (Видин), № 56, 17-19 

юли 2006, с. 4. 
     Рец. за: Искри от огнището : Легенди и предания от Видинския край / 

Състав. Недка Николова ; Ред. Тодорка Дончева. - Видин : Регионална 

библиотека Михалаки Георгиев, 2006. 

    

 32. Ценните книги във Видинската библиотека. // Н и е 

(Видин), № 59, 24-30 юли 2006, с. 3. 
 Материал за организацията на фонда и някои показатели на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

 33. Дарение за библиотеката. // В и д и н (Видин), № 59, 

31 юли-6 авг. 2006, с. 4. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин получи 

дарение от Областния съвет на Българския червен кръст в града. Книгите са 

събрани в рамките на Националната дарителска кампания „Книги на моето 

детство”, проведено под патронажа на Зорка Първанова.  

 

 34. Макавеева, Теодора. Минало ли е времето на книгите 

/ Теодора Макавеева. // Н и е (Видин), № 65, 4-6 септ. 2006, с. 4. 
 По повод излизането на второто издание на биобиблиографията на 

Генади Вълчев от отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин със съставители Цветана Божкова и Цецка Михайлова. За 

книгите и читателите на библиотеката.  

 

 35. За краеведското творчество на Генади Вълчев. // В и д 

и н (Видин), № 73, 5-8 окт. 2006, с. 5. 
 За новоиздадената от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин и отдел „Краезнание” биобиблиография на Генади Вълчев. Съдържа и 

биографични данни за автора.  

 

 36. По традиция Регионалната библиотека ... // Н и е 

(Видин), № 94, 14-17 дек. 2006, с. 5. 
 Прессъобщение за културната програма на библиотеката за 

коледните и новогодишните празници.  
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 37. За Коледа подари книга. // Н и е (Видин), № 95, 18-20 

дек. 2006, с. 2. 
 За коледната програма на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин, представяне на книгата „Искри от огнището” и коледно 

тържество в Детски отдел.  

 

 38. Празник в библиотеката. // Н и е (Видин), № 96, 21-24 

дек. 2006, с. 3. 
 Празнична програма за Коледа. 

 

2007 г. 

 

 39. Дарение за библиотека „Михалаки Георгиев”. // В и д 

и н (Видин), № 6, 18-21 ян. 2007, с. 5. 
 ... от библиотеката на Нов български университет – дигитален архив 

на периодични издания на DVD, създаден по проект „Дигитални библиотечни 

фондове от периодични издания”.  

 

 40. Дончева, Дора. Библиотеката е най-демократичната 

институция : [Интервю] / Дора Дончева ; Интервюто взе Стефка 

Павлова. // К о н к у р е н т (Враца), № 41, 28 февр. 2007, с. 8. 
 Разговор с директора на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин Тодорка Дончева. 

 

 41. Нараства интересът към Видинската библиотека. // Н 

и е (Видин), № 21, 12-14 март 2007, с. 2. 
 Данни за постигнатите показатели в дейността на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” през 2006 г.  

 

 42. Изпращат нов съд при библиотекарки. // К о н к у р е 

н т (Враца), № 65, 3 апр. 2007, с. 1-2. 
 За намерението Административният съд да бъде настанен в 

помещения, ползвани от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин.  

 

 43. Читатели правят подписка за видинската библиотека. 

// К о н к у р е н т (Враца), № 67, 5 апр. 2007, с. 5. 
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 Причината са претенции на Административния съд за помещенията. 

  

 44. Йоцов, Йоцо. Не посягайте на библиотеката, г-да 

магистрати! : Докога бюрокрацията ще тъпче духовността / 

Йоцо Йоцов. // В и д и н (Видин), № 28, 5-8 апр. 2007, с. 2. 
 По повод искането на Областна администрация – Видин Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” да освободи помещенията, които заема в 

момента.  

 

 45. Търси се трайно решение. // В и д и н (Видин), № 28, 

5-8 апр. 2007, с. 2. 
 По повод апетитите към помещенията на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” в сградата на Съдебната палата, областният управител 

на Видин свиква среща на 6 април, петък, от 14.00 ч.  

 

 46. Чиновници искат да убият библиотеката. // Н и е 

(Видин), № 29, 8-11 апр. 2007, с. 2. 
 За пресконференцията, дадена от ръководството на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, по повод искането за преместване 

на определени отдели, с цел настаняване на Административния съд. 

 

 47. Да се намери трайно и перспективно решение за 

видинската библиотека. // В и д и н (Видин), № 29, 9-11 апр. 

2007, с. 2. 
 В Областната управа се проведе среща между заинтересованите 

страни, разположени в сградата на Съдебната палата, една от които е 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, и тези, които имат претенции 

към техните помещения.  

 

 48. Умуват върху проект за Дом на книгата. // К о н к у р 

е н т (Враца), № 70, 11 апр. 2007, с. 2. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин получи 

подкрепа от Съюза на библиотечно-информационните работници по 

проблема с Административния съд. 
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 49. Караджова, Анастасия. Положителен вот за просвета 

и култура! / Анастасия Караджова. // В и д и н (Видин), № 30, 12-

15 апр. 2007, с. 2. 
 Коментар на идеята на Областна администрация – Видин за 

преместване на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” от настоящето 

й място, заради освобождаването на място за Административния съд в същата 

сграда. 

 

 50. Скандалът с библиотеката се задълбочава. // Н и е 

(Видин), № 30, 12-15 апр. 2007, с. 5. 
 В защита интересите на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин застават хиляди граждани в гражданска подписка, както и 

Съюзът на библиотечно-информационните работници. Ангажирали са се и 

депутатите Михаил Миков и Борис Николов.  

 

 51. Управленски хаос се възцарява в региона.  // Н и е 

(Видин), № 30, 12-15 апр. 2007, с. 4. 
 За нерешените проблеми от управленско естество, в това число и 

проблема за преместването на отдели от Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин. 

 

 52. Тревога за регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 15, 12-18 апр. 2007, с. 

8. 
 За пресконференцията на ръководството на библиотеката, на която 

категорично е изразено желанието да бъде намерено решение, 

удовлетворяващо всички засегнати страни.  

 

 53. Тревога за Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 16, 19-25 апр. 2007, с. 

3. 
 Подкрепа от Съюза на библиотечно-информационните работници. 

  

 54. Борисов, Борислав. Библиотеката – в читалището, 

съдът – в съдебната палата! / Борислав Борисов. // Н и е (Видин), 

№ 34, 26 апр.-2 май 2007, с. 1-2. 
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 Архаични виждания за ролята на библиотеката и неразбиране за 

съвременното й развитие, по повод дебатите по преместването на отдели  на 

библиотеката в други помещения. 

 

 55. Държавата се моли на общината, но не знае как. // Н 

и е (Видин), № 35, 3-6 май 2007, с. 2. 
 За създадените проблеми на библиотеката с настаняването на 

Административен съд. 

 

 56. Проблемът с преместването на Регионалната 

библиотека все още остава нерешен. // В и д и н (Видин), № 35, 

3-8 май 2007, с. 4. 
 Областният управител призова всички заинтересовани страни да 

представят своите предложения.  

 

 57. Дончева, Тодорка. Разчитам на здравия разум и 

държавническото мислене : [Интервю] / Тодорка Дончева ; 

Интервюто взе Светла Цветкова. // В и д и н (Видин), № 37, 10-

13 май 2007, с. 1, 4. 
 Тодорка Дончева, директор на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин в навечерието на професионалния празник на 

библиотекаря.  

 

 58. За Деня на библиотекаря. // В и д и н (Видин), № 37, 

10-13 май 2007, с. 4. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин организира 

„Ден на отворените врати”. 

 

 59. [Две хиляди и петстотин] 2 500 души са срещу 

губернатор ... // К о н к у р е н т (Враца), № 93, 16 май 2007, с. 1, 

4. 
 Стотици са недоволни от решението на областния управител да 

настани Административния съд в помещенията на библиотеката. 79 нови 

читатели подкрепиха протеста само в Деня на отворени врати.  

 

 60. Снежина Николова представи ... // К о н к у р е н т 

(Враца), № 99, 24 май 2007, с. 9. 
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 ... книгата си „Животът като такъв” в Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 61. Женска организация дарява книги на местна 

библиотека. // К о н к у р е н т (Враца), № 104, 1 юни 2007, с. 4. 
 Книгите са за Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин от Inner Wheel Club на стойност 1000 лв. 

  

 62. Караджова, Анастасия. Светли празници с тъмни 

петна / Анастасия Караджова. // В и д и н (Видин), № 43, 4-6 юни 

2007, с. 2. 
 По повод решението на Областна управа – Видин да премести 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” в друга сграда.  

 

 63. Мишката не може да изяде книжката ... // В и д и н 

(Видин), № 43, 4-6 юни 2007, с. 2. 
 По повод Деня на детето Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин  поздрави своите малки читатели с две прояви.  

  

 64. [Сто и седемдесет] 170 години от рождението на 

Левски. // Н и е (Видин), № 74, 17 юли 2007, с. 4. 
 Рецитал в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин под надслов „Апостоле, ти и днес си ни нужен”.  

 

 65. В памет на Апостола. // В и д и н (Видин), № 56, 19-22 

юли 2007, с. 1. 
 В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин бяха 

отбелязани 170 години от рождението на Васил Левски с рецитал и разговор 

на тема „Апостоле, ти и днес си ни нужен”.  

 

 66. Новозаписаните читатели от началото на годината в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” са 2968, което е 

със 145 повече от същия период на м. г. ... // В и д и н (Видин), 

№ 61, 13-19 авг. 2007, с. 8. 
 Съобщение. 
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 67. Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” 

защити проект по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” на 

Министерството на културата ... // В и д и н (Видин), № 61, 13-19 

авг. 2007, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 68. Библиотеките – център на духовност. // Н и е 

(Видин), № 95, 15 авг. 2007, с. 3. 
 Съобщение за Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 69. Ставрева, Ваня. Видинската библиотека с 3000 нови 

читатели / Ваня Ставрева. // З л а т и я, 17 авг. 2007, с. 3. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” има 2968 нови 

читатели от началото на годината, като по-голяма част от тях са ученици. 
  

 70. Дончева, Тодорка. За библиотеката няма сезони : 

[Интервю] / Тодорка Дончева ; Интервюто взе Снежина 

Николова. // Н и е (Видин), № 112, 7 септ. 2007, с. 3. 
 За показателите на библиотеката и финансирането.  

 

 71. Почетните граждани на Видин. // В и д и н с к и я т  м 

о с т (Видин), № 10, 22 окт. 2007, с. 2. 
 Представяне на новото издание на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – биобиблиографският указател „Почетни граждани на Видин 

1886-2007”.  

 

 72. Почетни граждани на Видин. // В и д и н (Видин), № 

84, 8-11 ноем. 2007, с. 8. 
 Публикуван е предговорът на библиографския указател „Почетните 

граждани на Видин 1886-2007”, издаден от Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”.  

 

 73. На гости в Неготин. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 45, 

8-14 ноем. 2007, с. 6. 
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 На 01.11.2007 г. по покана на библиотеката в Неготин служители от 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин посетиха своите 

колеги и обмениха опит по редица библиотечни проблеми. 

  

 74. Нов проект защити Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”. // Н и е (Видин), № 160, 14 ноем. 2007, с. 

4. 
 С проекта библиотеката ще усвои 10000 лв.  

 

 75. Спечелени 10000 лева за книги. // В и д и н с к и я т  м 

о с т (Видин), № 13, 15 ноем. 2007, с. 6. 
 ... от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин по 

програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и 

информираност”.  

 

 76. Десет хиляди лева ще получи Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” за нови издания по програма на 

Министерството на културата за подпомагане на библиотеките 

... // В и д и н (Видин), № 86, 15-18 ноем. 2007, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 77. Един урок по родолюбие. // Н и е (Видин), № 179, 11 

дек. 2007, с. 3. 
 Представяне на книгата на Иван Петков „Вълчек. Исторически очерк 

в документи, спомени и легенди”, издание на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 78. Книгата на Иван Петков „Вълчек”. // В и д и н с к и я 

т  м о с т (Видин), № 17, 13 дек. 2007, с. 3. 
 Представена в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

на 12.12.2007 г.  

 

 79. Коледно тържество в библиотеката ще радва 

видинските малчугани. // Н и е (Видин), № 185, 19 дек. 2007, с. 3. 
 „В очакване на дядо Коледа” в Детския отдел. 
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 80. За най-малките читатели. // В и д и н с к и я т  м о с т 

(Видин), № 18, 20 дек. 2007, с. 6. 
 На 19 декември в Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин е проведено коледно тържество „В очакване на дядо 

Коледа” с деца от ОУ „Климент Охридски”. Коледна изложба от рисунки и 

сурвачки.  

 

2008 г. 

 

 81. Баба Марта идва. // Н и е (Видин), № 40, 28 февр. 

2008, с. 3. 
 Празник в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин.  

 

 82. Работилница на Баба Марта ... // К о н к у р е н т 

(Враца), № 42, 29 февр. 2008, с. 16. 
 Снимка на деца, изработващи мартеници в Детския отдел на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

  

 83. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. // Н и 

е (Видин), № 43, 7-9 март 2008, с. 5. 
 Годишно отчетно събрание, проведено на 29.02.2008 г. 

 

 84. Видински ученици премерват познанията си по 

история. // Н и е (Видин), № 47, 17-18 март 2008, с. 5. 
 Викторини в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” по повод 

130 години от Освобождението на България.  

 

 85. Викторина, посветена на 130-годишнината от 

Освобождението на България се проведе в Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”... // В и д и н (Видин), № 21, 

17-19 март 2008, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 86. Положителен вот за просвета и култура!. // В и д и н 

(Видин), № 30, 12-15 апр. 2007, с. 2. 



 82 

 Коментар на идеята на Областна администрация – Видин за 

преместването на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” от 

настоящето й място, заради настаняване на Административен съд в същата 

сграда. 
 

 87. Изложба на 22 книги от фонд „Библиографска 

рядкост” под надслов „Редки и ценни книги от 19 век във фонда 

на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”” бе 

организирана във Видин ... // В и д и н (Видин), № 32, 24-27 апр. 

2008, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 88. Библиотекари обявиха ден на отворени врати. // К о н 

к у р е н т (Враца), № 87, 9 май 2008, с. 2. 

 ... в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, по повод 

професионалния си празник – 11 май. 

  

 89. Маратон на четенето. // Н и е (Видин), № 67, 9-11 май 

2008, с. 3. 
 Проведен в отдел „Чуждоезикова читалня” на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 90. Професионален празник на библиотечната общност. 

// Н и е (Видин), № 67, 9-11 май 2008, с. 3. 
 От две години се чества на 11 май. На 10 май – Ден на отворените 

врати.  

 

 91. Първокласниците от „Св. Климент Охридски” бяха 

приети с тържествен ритуал за читатели на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” ... // В и д и н (Видин), № 37, 

15-18 май 2008, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 92. Николова, Снежина. Книги на специален режим / 

Снежина Николова. // Н и е (Видин), № 70, 16-18 май 2008, с. 3. 
 Фонд „Редки и ценни книги” в Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин наброява 1692 тома. Най-старата книга е със заглавие 
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„История на разни славянски народи”, написана от архимандрит Раич, 

издадена през 1823 г.  

 

 93. „Почетни граждани на Видин 1886-2007”. // Н и е 

(Видин), № 72, 21-22 май 2008, с. 4. 
 Съобщение за представянето на книгата с едноименно заглавие, 

издание на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 94. Библиографският указател „Почетни граждани на 

Видин 1886-2007” бе представен в заемната на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” ... // В и д и н (Видин), № 39, 

22-25 май 2008, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 95. Още за почетните граждани на Видин. // Н и е 

(Видин), № 73, 23-25 май 2008, с. 3. 
 Представянето на книгата на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, като повод за коментар на критериите за оценяване на 

предложенията за удостояване с почетното звание.  

 

 96. Детско утро под надслов „Без светлост няма ден, без 

писменост – живот” организира Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” ... // В и д и н (Видин), № 40, 26-28 май 

2008, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 97. Дончева, Тодорка. Библиотеките – центрове за достъп 

до глобалната мрежа : [Интервю] / Тодорка Дончева ; Интервюто 

взе Светла Цветкова. // В и д и н (Видин), № 40, 26-28 май 2008, 

с. 1, 3. 
 Директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

за библиотеката и за нейната дейност.  

 

 98. Почетните граждани на Видин излизат в литературен 

сборник. // К о н к у р е н т (Враца), № 99, 27 май 2008, с. 9. 



 84 

 Биобиблиографският указател е изработен в отдел „Краезнание” на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и е представен на видинските 

граждани на специална сбирка. 

  

 99. Незрящи могат да четат в библиотеката. // Н и е 

(Видин), № 98, 21-22 юли 2008, с. 3. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин разполага с 

две читателски места за незрящи, оборудвани с компютърна техника и 

специализиран софтуер.  

 

 100. Читалня за незрящи. // В и д и н (Видин), № 56, 21-

23 юли 2008, с. 8. 
 Отдел „Заемна за възрастни” на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин вече разполага с две оборудвани читателски места за 

незрящи хора. Специализираната софтуерна програма е набавена със 

съдействието на програма „Хоризонти”. За други проекти, по които работи 

библиотеката.  

 

 101. Незрящи вече могат да четат. // К о н к у р е н т 

(Враца), № 140, 23 юли 2008, с. 4. 
 В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин са 

оборудвани две места за незрящи. 

  

 102. Дончева, Тодорка. Регионалната библиотека – оазис 

на знанието : [Интервю] / Тодорка Дончева ; Интервюто взе 

Снежина Николова. // Н и е (Видин), № 121, 24-25 септ. 2008, с. 

4. 

 За предстоящите задачи, във връзка с честването на 50 години от 

създаването на библиотеката и проектите, по които се работи. 

 

 103. Ден на европейските езици. // Н и е (Видин), № 122, 

26-28 септ. 2008, с. 4. 
 Ще бъде отбелязан в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин на 26 септември.  

 

 104. Ден на европейските езици. // П ч е л и ц а (Видин), 

№ 5, 2008, с. 4. 
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 Проведен в отдел „Чуждоезикова читалня” на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин на 26 септември. 

 

 105. Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” 

отбеляза 26 септември – Ден на европейските езици, с младежки 

хепънинг ... // В и д и н (Видин), № 72, 29 септ.-1 окт. 2008, с. 8. 
 Проявата бе организирана от отдел „Чуждоезикова читалня”. 

Участващите ученици от СОУ „Петко Рачов Славейков” получиха книги за 

Европейския съюз. В отдел „Заемна за възрастни” бе експонирана изложба 

под надслов „Приносът на видинските творци за културно-историческото 

наследство на България и Европа” в рамките на Европейските дни на 

наследството. 

 

 106. Отбелязаха Деня на европейските езици. // К о н к у 

р е н т (Враца), № 187, 30 септ. 2008, с. 2. 
 Отдел „Чуждоезикова читалня” в Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин организира младежки хепънинг. 

  

 107. Във видинската библиотека – с компютри. // Н и е 

(Видин), № 135, 27-28 окт. 2008, с. 3. 
 На 23 октомври бе открит Център за информация и справочно-

библиографско обслужване.  

 

 108. Открит е нов Център за информация и справочно-

библиографско обслужване ... // В и д и н (Видин), № 80, 27-29 

окт. 2008, с. 8. 
 ... към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

Центърът предлага безплатен достъп до интернет за гражданите. 

Библиотеката работи с изцяло обновена библиотечна система, нови компютри 

и актуализиран софтуер. На този етап центърът разполага само с 4 

компютъра, като идеята е броят им да бъде увеличен.  

 

 109. Минева, Ваня. Видин почете празника си с много 

блясък : Премиерът прати поздравителен адрес до общинската 

управа / Ваня Минева. // К о н к у р е н т (Враца), № 207, 28 окт. 

2008, с. 7. 
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 Присъдено беше посмъртно званието „Почетен гражданин на Видин” 

на Митко Лачев, а трудовете му бяха предоставени на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”.  

 

 110. Откриха център за информация. // К о н к у р е н т 

(Враца), № 208, 29 окт. 2008, с. 2. 
 ... и библиография към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

– Видин. Той ще предлага безплатен достъп до Интернет. 

 

 111. Пейчич, Мирко. Библиотекари от Неготин посетиха 

Видин / Мирко Пейчич. // Б р а т с т в о. Вестник на българите в 

Сърбия (Ниш), № 2217, 31 окт. 2008, с. 4. 

 ... и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” на 23 и 24.10.2008 

г.  

 

 112. Тодоров, М. Кътче за българската литература : 

Библиотеката в Неготин е една от най-старите в Сърбия / М. 

Тодоров. // Б р а т с т в о. Вестник на българите в Сърбия (Ниш), 

№ 2217, 31 окт. 2008, с. 4. 
 За сътрудничеството на Народна библиотека „Доситей Новакович” – 

Неготин и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 113. [Деветдесет] 90-годишен дядо е редовен читател. // К 

о н к у р е н т (Враца), № 223, 19 ноем. 2008, с. 16. 
 Петко Стоянов, най-възрастният читател на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин, получи поздравителен адрес по повод юбилея 

си.  

 

 114. Колективът на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” връчи поздравителен адрес на най-възрастния си 

читател по повод неговата 90-годишнина. Петко Стоянов повече 

от двадесет години всеки делничен ден посещава видинската 

библиотека. // В и д и н (Видин), № 87, 20-23 ноем. 2008, с. 1. 
 Съобщение. Има снимка. 
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 115. Дарение на повече от 1000 тома художествена 

литература на стойност около 8000 лева получи Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” от издателска къща „Хермес”. 

Част от дарението ще получат и 30 читалищни библиотеки от 

областта. // В и д и н (Видин), № 90, 1-3 дек. 2008, с. 8. 
 Съобщение.  

    

 116. Ставрева, Ваня. Дариха 1023 книги на библиотеки / 

Ваня Ставрева. // К о л е д н и  п р а з н и ц и, 23 дек. 2008, с. 7. 
 ... във Видинска област на стойност над 7 хил. лв. от пловдивското 

издателство „Хермес”. Връчването на дарението стана в Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

2009 г. 

 

 117. Александър Лилов си остава ляв : Според него 

България си търси лидера. // Н и е (Видин), № 18, 13-15 февр. 

2009, с. 3. 
 На 12.02.2009 г. в салона на филхармонията Александър Лилов 

представи трилогията си „Информационната епоха”, както и книгата 

„Стратегът на промяната”, посветена на 75 години от рождението му. Той 

направи дарение на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

118. Дончева, Тодорка. Видинската библиотека – история 

и прерспективи : [Интервю] / Тодорка Дончева. // В и д и н с к и 

я т  м о с т (Видин), № 9, 5 март 2009, с. 5. 
Разговор с директора на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”.  

 

 119. Магията на книгата. // В и д и н с к и я т  м о с т 

(Видин), № 13, 2 апр. 2009, с. 9. 
Празнично утро в Детския отдел на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 120. Видинската библиотека в Световния ден на книгата. 

// К о н к у р е н т (Враца), № 77, 24 апр. 2009, с. 4. 
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 Изложба в библиотеката. Могат да се видят от най-старите книги до 

последните издания. 

  

 121. Книгите на Митко Лачев. // В и д и н (Видин), № 32, 

27-29 апр. 2009, с. 5. 
 Експозиция на част от личната колекция книги на Митко Лачев, 

дарена на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” от Община Видин.  

 

 122. Маратонът на четенето във Видин. // К о н к у р е н т 

(Враца), № 85, 11 май 2009, с. 4. 
 ... се проведе за трети пореден път в отдел „Чуждоезикова читалня” 

на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, с участие на ученици от 

ГПЧЕ „Йордан Радичков” и други видински училища. 

  

 123. Маратон на четенето. // В и д и н (Видин), № 35, 11-

13 май 2009, с. 4. 
 За трета поредна година Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин отбелязва по нетрадиционен начин 9 май – Деня на 

Европа. 

 

 124. Отбелязахме Деня на Европа. // В и д и н с к и я т  м 

о с т (Видин), № 19, 14 май 2009, с. 9. 
С дискусия на тема „Европейските перспективи на Видин”, както и с 

маратон на четенето в отдел „Чуждоезиковата читалня” на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 125. Ние бяхме 4-ти „г” клас. // Н и е (Видин), № 62, 29-

31 май 2009, с. 1, 4. 
 Представяне на едноименната книга в Детски отдел на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и съобщение за програмата на 

библиотеката за работа с децата през ваканцията. 

 

 126. В отдел „Чуждоезикова читалня” на  Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” се сформира чуждоезиков 

клуб. // В и д и н (Видин), № 41, 1-3 юни 2009, с. 8. 
 Съобщение.  
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 127. Минева, Ваня. Деца учат чужд език през лятото : 

Инициативата е на библиотека „Михалаки Георгиев” във Видин 

/ Ваня Минева. // К о н к у р е н т (Враца), № 102, 3 юни 2009, с. 

2. 
  През летния ваканционен период в отдел „Чуждоезикова читалня” 

ще се изучават и усъвършенстват чужди езици, под наслов „Лято в 

библиотеката”. В отдел „Изкуство” ще се провеждат прожекции на 

художествени и документални филми. 

  

 128. Лято в библиотеката. // В и д и н с к и я т  м о с т 

(Видин), № 22, 4 юни 2009, с. 8. 
Ваканционните инициативи на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин са отворени през цялото лято за всички желаещи деца.  

 

 129. Библиотеката във Видин съхранява 300000 книги. // 

К о н к у р е н т (Враца), № 133, 15 юли 2009, с. 2. 
 За фонда на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, за старите 

и ценни книги и другите непечатни издания. 

  

 130. Николова, Снежина. Името говори за този, който го 

носи / Снежина Николова. // Н и е (Видин), № 87, 27-28 юли 

2009, с. 4. 
 За имената на хората и институциите, по повод избора на Михалаки 

Георгиев за патрон на Професионалната гимназия по облекло и хранене, след 

като в нашия неголям град той е патрон на Регионалната библиотека от 

22.06.1992 г.  

 

 131. [Петдесет] 50 години библиотека „Михалаки 

Георгиев”. // Н и е (Видин), № 114, 21-22 окт. 2009, с. 4. 
 Своя юбилей библиотеката ще отбележи на 21.10.2009 г. с изложба от 

фотографии и копия от библиотечни документи и с представянето на 

юбилейния сборник „Съкровищница на писаното слово и човешката памет”. 

 

 132. Книгата те учи да задаваш въпроси и е перфектното 

антиманипулационно оръжие : Юбилей: 50 години Регионална 

библиотека. // В и д и н с к и я т  м о с т (Видин), № 42, 22 окт. 

2009, с. 8. 
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За юбилейното тържество, проведено в Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 133. Караджова, Анастасия. Светли годишнини / 

Анастасия Караджова. // В и д и н (Видин), № 76, 22-25 окт. 

2009, с. 1 . 
 На 21 октомври се отпразнуваха 139 години от създаването на 

видинската библиотека и 50 години от узаконяването й като Регионална.  

 

 134. Ставрева, Ваня. Библиотеката раздава призове / 

Ваня Ставрева. // З л а т и я, 23 окт. 2009, с. 6. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” награди свои читатели 

в пет категории – най-млад, най-възрастен, най-активен читател, учител-

активен сътрудник на библиотеката и краевед-изследовател на историята на 

Видин. Това е част от културната програма за празника на града и посветено 

на 139 години от създаването й и 50 години от обявяването й за методически 

център. 

  

 135. Областният управител поднесе поздравленията си 

към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. // Н и е 

(Видин), № 115, 23-25 окт. 2009, с. 4. 
 По повод 50 години от обявяването й за Регионална и 139 години от 

учередяването на първата библиотека в гр. Видин.  

 

 136. Библиотеки получават нова техника. // В и д и н 

(Видин), № 81, 9-11 ноем. 2009, с. 5. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и 14 

читалищни са предложени за включване в списъка за одобряване по 

програмата „Глоб@лни библиотеки – България”. 

 

 137. [Четиринадесет] 14 библиотеки ще предоставят 

безплатен достъп до Интернет. // В и д и н с к и я т  м о с т 

(Видин), № 45, 12 ноем. 2009, с. 8. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и още 14 

други от областта са участници в проекта „Глоб@лни библиотеки – 

България” на обща стойност $50 млн., $15 млн. от тях грант от Фондация 

„Бил и Мелинда Гейтс”.  
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 138. Регионална международна конференция ... // В и д и 

н (Видин), № 85, 23-25 ноем. 2009, с. 8. 
 ... по информационната структура „COBISS 2009” за страните от 

Западните Балкани, проведена в гр. Марибор, Словения, в която участва 

директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин Тодорка 

Дончева.  

 

 139. Празнична програма за Коледа и Нова година. // В и 

д и н (Видин), № 91, 14-16 дек. 2009, с. 8. 
 В програмата са включени изявите на Детски отдел в Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин под надслов „Коледа в 

библиотеката”.  

 

 140. Коледно настроение за най-малките. // В и д и н с к и 

я т  м о с т (Видин), № 50, 17 дек. 2009, с. 9. 
 За коледните тържества, организирани за децата във Видин, в това 

число и в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

        

 141. Дарение за Регионалната библиотека „Михалаки 

Георгиев”. // В и д и н (Видин), № 92, 17-20 дек. 2009, с. 1. 

 ... от НВП Видински митрополит Дометиан на в. „Църковен вестник” 

от миналото столетие. От своя страна библиотеката дари 200 тома 

художествена литература на Дружеството на военноинвалидите в гр. Видин.  

 

 142. Станкова, Людмила. Работилницата на добрия 

старец пак отвори врати / Людмила Станкова. // Т в о я т  д е н, 

№ 2, 23 дек. 2009, с. 6. 
 За втора поредна година, по инициатива на Община Видин, деца 

изработват картички, сурвачки, коледни сувенири, които се продават на 

благотворителна томбола. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” се 

включи в коледно-новогодишни конкурси. 

 

2010 г. 

 

 143. С любов към хората и книгите : Севда Рускова на 80 

години. // Н и е (Видин), № 1, 4-5 ян. 2010, с. 3. 
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 Директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

от 1964 до 1984 г., наградена за тази си дейност с орден „Кирил и Методий” I 

степен.  

 

 144. [Тридесет и седем] 37 компютъра по „Глоб@лни 

библиотеки”. // В и д и н с к и я т  м о с т (Видин), № 4, 28 ян. 

2010, с. 6. 
 Официално бяха подписани четиристранни споразумения между 

Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Община Видин 

и одобрените за финансиране институции в рамките на Програма „Глоб@лни 

библиотеки – България”: Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин, Народно читалище „Светлина-1922” – гр. Дунавци, Народно 

читалище „Просвета-1937” – с. Кутово. 

  

 145. По 188 на ден в библиотеката. // В и д и н с к и я т  м 

о с т (Видин), № 4, 28 ян. 2010, с. 3. 

 Съобщава се за постиженията на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин за миналата година. 

 

 146. Глоб@лни библиотеки – България. // Н и е (Видин), 

№ 10, 28-31 ян. 2010, с. 4. 
 На 26 януари в Община Видин са подписани четиристранните 

споразумения по проект „Глоб@лни библиотеки – България” за Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и библиотеките в гр. Дунавци и с. 

Кутово, включени в етап 2009 по решение на УС на Програмата. Снимка на 

директор Тодорка Дончева при подписване на споразумението.  

 

 147. Три библиотеки в общината получават нови 

компютри. // В и д и н (Видин), № 7, 28-31 ян. 2010, с. 8. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и 

читалищните библиотеки в гр. Дунавци и с. Кутово подписаха договори. 

 

 148. Жените четат кримки повече от мъжете. // Т р у д, № 

30, 1 февр. 2010, с. 7. 
 Статистика, взета от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин, след изготвяне на отчета за изминалата година. 
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 149. Видинчани научиха, че масонството в България 

тръгва от техния град. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 8, 25 февр.-

3 март 2010, с. 8. 
 Представяне и обсъждане на книгата на Димитър Недков „33 

Заплахата Дан Браун” в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

  

 150. Деца карат книгата да оживее. // Н и е (Видин), № 25, 

22-24 март 2010, с. 4. 
 Програма на Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин за Великденските празници, ритуално посрещане на 

първокласниците и приемането им за читатели.  

 

 151. Пролетни тържества в библиотеката. // В и д и н с к 

и я т  м о с т (Видин), № 12, 25 март 2010, с. 6. 
 ... се организират от Детски отдел, свързани с настъпването на 

пролетта и предстоящите Великденски празници. 

 

 152. Честване. // М о н и т о р, 3 апр. 2010, с. 46. 
 ... на 125 години от рождението на Жул Паскин, роден в гр. Видин. 

Към снимка на художника кратка бележка съобщава за изданието на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, посветено на годишнината. 

  

 153. Регионалната библиотека е включена в нов проект. 

// В и д и н с к и я т  м о с т (Видин), № 29, 22 юли 2010, с. 8. 
 ... според който три библиотеки в страната са жива връзка между 

разследващи журналисти и местните граждани от неправителствения сектор 

за отпор на корупцията и други негативни явления в общественото 

пространство.  

 

 154. Дискутираха конфликтите на интереси като 

предпоставка за корупция. // В и д и н с к и я т  м о с т (Видин), 

№ 38, 23 септ. 2010, с. 2. 
 Дискусията е в рамките на проект, реализиран от Центъра за 

независима журналистика и програма „Глоб@лни библиотеки – България” и 

се проведе в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 
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 155. Обучение за възрастни ... // В и д и н с к и я т  м о с т 

(Видин), № 41, 14 окт. 2010, с. 6. 
 ... по компютърна грамотност и интернет се провежда в Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

  

 156. Дончева, Тодорка. При „старата дама” на градската 

култура : [Интервю] / Тодорка Дончева ; Интервюто взе Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 70, 18-20 окт. 2010, с. 1, 3. 
 Разговор с директора на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин. 

 

 157. Борисова, Пролет. Дарение и премиера в 

библиотеката / Пролет Борисова. // В и д и н (Видин), № 73, 28-

31 окт. 2010, с. 5. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин организира 

представяне на книгата „Албутински скален манастир” от Ваньо Тодоров и 

получи дарение от журналиста Александър Русев на колекция от 23 

екслибриса.  

 

 158. „Поклон будители народни”. // Н и е (Видин), № 83, 

1-3 ноем. 2010, с. 4. 
 Честване на будителите в Детския отдел на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 159. Коледа в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 89, 

27-31 дек. 2010, с. 12. 
 Детският отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин беше домакин на детско коледно тържество.  

 

2011 г. 

 

 160. Посланикът на Кралство Норвегия г-жа Тове 

Скарстейн посети Видин. // Н и е (Видин), № 7, 27-30 ян. 2011, с. 

1-2. 
... по покана на областния управител, с когото обсъди развитието на 

бизнес и културни контакти. Скарстейн посети НВП митрополит Дометиан и 
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направи дарение от книги на норвежки автори, издадени у нас, на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

 161. Работна среща по програма „Глобални библиотеки”. 

// В и д и н (Видин), № 9, 5-9 февр. 2011, с. 6. 
... се проведе в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

с 11 библиотекари в читалищни библиотеки от региона, кандидати по 

проекта.  

  

 162. Ставрева, Ваня. [Снимка] / Ваня Ставрева. // Т в о я 

т  д е н, № 2, 14 февр. 2011, с. 2. 
 Посланикът на Норвегия у нас Тове Скарстейн дари на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин над 50 тома от норвежки автори. 

  

 163. Откриха Обучителния център за Видинска област и 

композирани работни места за потребители ... // В и д и н 

(Видин), № 15, 24-27 февр. 2011, с. 8. 
... изградени по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. 

Центърът е разположен в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

  

 164. Лесен и равнопоставен достъп до информация : 80-

годишна видинчанка – отличник в обучението по компютърна 

грамотност. // В и д и н (Видин), № 16, 28 февр.-6 март 2011, с. 8. 
 В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” официално бе открит 

Информационния център и бяха раздадени грамоти на завършилите курсовете 

по начална компютърна грамотност. 

 

 165. Ставрева, Ваня. Компютърен център в помощ на 

читатели / Ваня Ставрева. // Т в о я т  д е н, № 15, 8 март 2011, с. 

7. 
... беше открит от кмета Румен Видов, оборудван е по програма 

„Глоб@лни библиотеки – България” и е в услуга на читателите на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин.  

  

 166. Над 50 процента от читателите във видинската 

библиотека са ученици. // Н и е (Видин), № 31-32, 21-27 апр. 

2011, с. 2. 
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Растящите цени на книгите и облагането им с ДДС ограничават 

възможността на библиотеката да закупува нови книги. Годишно в 

библиотеката се набавят около 3000 нови книги. Въпреки финансовите 

трудности цената на библиотечните услуги остава непроменена и е една от 

най-ниските в страната.  

 

 167. Макавеева, Теодора. Видинската библиотека – 

проблеми и постижения / Теодора Макавеева. // Н и е (Видин), 

№ 37, 12-15 май 2011, с. 4. 
 По повод професионалния празник на библиотечните работници – за 

финансовите проблеми на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

 168. Детски чуждоезиков клуб откри Регионалната 

библиотека „Михалаки Георгиев” ... // В и д и н (Видин), № 39, 

2-5 юни 2011, с. 8. 
... В него децата ще затвърждават знанията си по английски, немски и 

френски език през лятото. 

 

 169. Обучение по програма „Глобални библиотеки”. // С 

л о в о  п л ю с (Монтана), № 25, 23-29 юни 2011, с. 2. 

 ... по направление 4: Общуване и работа с потребители и общности, 

стартира на 20 юни. 

 

 170. Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” се 

включи ... // В и д и н (Видин), № 65, 26-28 септ. 2011, с. 8. 
... в националната подписка за незабавно подновяване на програмата 

на Министерството на културата за обновяване на библиотечните фондове.  

 

 171. Славчев, Ненчо. ГЕРБ и общината ни осъждат на 

безпросветност / Ненчо Славчев. // В и д и н (Видин), № 66, 29 

септ.-2 окт. 2011, с. 5. 
 За средствата, изпращани от министерството за издръжката на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и потъващи във 

фалиралата община. Цитиран е директорът на библиотеката Тодорка 

Дончева.  
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 172. Костова, Йорданка. В памет на Генади Вълчев / 

Йорданка Костова. // В и д и н (Видин), № 73, 24-26 окт. 2011, с. 

6. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и Териториален архив 

в гр. Видин организираха паметна вечер по повод 80 години от рождението на 

изтъкнатия краевед и творец Генади Вълчев.  

 

 173. Дончева, Тодорка. Библиотеката е моя живот : 

[Интервю] / Тодорка Дончева ; Интервюто взе Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 86, 8-11 дек. 2011, с. 1, 4. 
Разговор с директора на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин за нейния професионален път. 

 

2012 г. 

 

 174. Посланик Джеймс Уорлик ще обядва в „Скара-бира” 

на жп гарата ... // С т а н д а р т, 30 ян. 2012, с. 8. 
 ... във Видин. Там е официалното му посрещане, организирано от 

кмета Герго Гергов. Гостът ще посети комплекса за социални услуги, 

изграден с помощта на УНИЦЕФ, Синагогата и ще открие американския кът 

в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

  

 175. Ставрева, Ваня. Уорлик: Надявам се визите ви за 

САЩ скоро да паднат / Ваня Ставрева. // 24  ч а с а, № 29, 31 ян. 

2012, с. 5. 
 За посещението на американския посланик Джеймс Уорлик в гр. 

Видин. Посолството направи дарение на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, съдържащо книги, библиотечно обзавеждане и компютър, с които 

ще бъде създаден американски кът. 

  

 176. Уорлик харесва Видин и сръбска скара. // В и д и н 

(Видин), № 9, 2-5 февр. 2012, с. 1, 8. 
Посланикът на САЩ в България Негово Превъзходителство Джеймс 

Уорлик посети гр. Видин, включително и Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”.  
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 177. Библиотека се превърна в работилница. // Т р у д, 2 

март 2012, с. 24. 
 ... за мартенички. Малчуганите посрещнаха Баба Марта със стихове и 

песни в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин и дариха мартенички на малките обитатели на Дома за деца с умствени 

увреждания в с. Гомотарци.  

 

 178. Герго Гергов откри нова детска площадка и 

възстановените скулптури на лисичките. // Н и е (Видин), № 30, 

19-22 апр. 2012, с. 1-2. 
... в Крайдунавския парк в гр. Видин. Във Великденската програма се 

включи и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” с богат избор от 

детски книжки и игри.  

 

 179. Кметът чете „Вълкът и седемте козлета”. // В и д и н 

(Видин), № 32, 26-29 апр. 2012, с. 4. 
 ... на видински деца. Герго Гергов откри Празника на книгата, 

организиран от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, Община Видин 

и Драматичен театър „Вида”. 
  

 180. Тодорова, Анушка. Аз съм обсебена от словото : 

[Интервю] / Анушка Тодорова ; Интервюто взе Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 32, 26-29 апр. 2012, с. 1, 3. 
Биографични сведения за поетесата, разсъждения върху творчеството 

й, нейни размисли и убеждения. Интервюто е инициирано от мероприятието 

на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – „Вечер с поезията на 

Анушка Тодорова” по повод 23 април – Световен ден на книгата. Има снимки 

от мероприятието.  

 

 181. Кметът на Видин откри четенето в Деня на книгата. 

// Н и е (Видин), № 32-33, 26 апр.-2 май 2012, с. 1-2. 
По повод 23 април – Световен ден на книгата и авторското право 

Община Видин, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и Драматичен 

театър „Вида” организират празник, в рамките на инициативата „Библиотека 

на открито”, който се провежда в детския кът на Крайдунавския парк 

(Градската градина). 
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 182. Библиотека на открито. // С л о в о  п л ю с 

(Монтана), № 16, 2-9 май 2012, с. 3. 
... инициатива на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 

стартира в Крайдунавския парк в гр. Видин.  

 

183. [Девети] 9 май. // Н и е (Видин), № 36, 10-13 май 

2012, с. 1, 3. 
Честване Деня на Европа и на победата над хитлерофашизма във 

Видин с редица инициативи: заупокойна молитва на Руските военни гробища, 

цветя пред паметника на загиналите войници, духовият оркестър на СОУ „Св. 

св. Кирил и Методий” свири „Ода на радостта”, викторина на тема „Европа и 

европейските политики” пред сградата на библиотеката, изложба в „Баба 

Вида” и концерт в театъра. 

 

 184. „Ода на радостта” на площад „Бдинци”. // В и д и н 

(Видин), № 36, 14-16 май 2012, с. 8. 
... изпълни ученическият духов оркестър към СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” за начало на празненствата за Деня на Европа. Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”, заедно с Областния информационен 

център, организираха викторина на тема „Европа и европейските политики”.  

 

 185. Иванова, Десислава. Сънувам с отворени очи : 

[Интервю] / Десислава Иванова ; Интервюто взе Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 47, 25-27 юни 2012, с. 1, 3. 
Директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

за дейността на библиотеката и проекти за развитието й. Има кратки 

биографични данни. 

 

 186. Лято в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 48, 28 

юни-1 юли 2012, с. 4. 
Програмата стартира на 25 юни и ще продължи до края на лятото. Тя 

се организира от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и се 

провежда в двора на Военния клуб. По случай откриването, секретарят на 

общината Орлин Василев поднесе поздравления към организаторите и 

участниците, от името на кмета Герго Гергов. 
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 187. Тодоров, Тодор. Децата на Видин се събраха заради 

лято с библиотека / Тодор Тодоров. // К о н к у р е н т (Враца), № 

128, 5 юли 2012, с. 9. 
Инициативата е на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 

предназначена е да ангажира свободното време на децата през ваканцията. 

Всеки ден до обяд в двора на бившия Военен клуб се провежда „Библиотека 

на открито” и „Болница за книжки”. Библиотеката предлага възможност за 

участие в клубовете „Млад краевед – с книга и фотоапарат да опознаем 

родния ни град”, „Приятели на книгата” и „Детски чуждоезиков клуб”, а 

също и прожекции на филми в отдел „Изкуство”.  

 

 188. Савова, Цветомира. Какво да правим през лятото 

във Видин? / Цветомира Савова. // Н и е (Видин), № 60, 6-12 авг. 

2012, с. 3. 
Един абзац е посветен на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, която е отворена и пълна с интересни книги.  

 

 189. Панова, Гергана. „Лято с библиотеката завърши” / 

Гергана Панова. // Н и е (Видин), № 67, 13-16 септ. 2012, с. 4. 
 Повече от 600 деца от различни възрасти имаха възможност да 

слушат приказки, да четат, апликират и играят, вдъхновени от любими герои 

от книгите в творческите ателиета в двора на Военния клуб. Продължи 

заниманията чуждоезиковият клуб, първа сбирка направи клуб „Млад 

краевед”, традицията с прожекция на филми в отдел „Изкуство” продължава. 

 

 190. Над 600 деца от Видин се включиха в заниманията 

„Лято с библиотеката”, които за първи път бяха организирани от 

Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” ... // 24  ч а с а, 

№ 250, 14 септ. 2012, с. 22. 
 ... съобщи директорът Десислава Иванова. В творческите ателиета 

през юли и август са участвали малчугани от различни детски градини, от 

Дома за медико-социални грижи и по-големи деца, прекарващи ваканцията си 

в града.  

 

 191. Деня на европейските езици отбеляза библиотеката. 

// В и д и н (Видин), № 68, 27-30 септ. 2012, с. 8. 
... в отдел „Чуждоезикова читалня” с ученици от СОУ „Петко Рачов 

Славейков”. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин спечели 
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финансиране на проект по програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност”.  

 

 192. За Деня на европейските езици. // Н и е (Видин), № 

71, 27-30 септ. 2012, с. 4. 
Празникът беше отбелязан на 26 септември в отдел „Чуждоезикова 

читалня” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 193. [Шестстотин] 600 деца в „Библиотека на открито”. // 

С л о в о  п л ю с (Монтана), № 35, 27 септ.-3 окт. 2012, с. 7. 
Лятната програма на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин.   
 

 194. Видинската библиотека с обновен детски отдел. // Н 

и е (Видин), № 80, 29-31 окт. 2012, с. 4. 
Ремонтът е извършен с подкрепата на Община Видин и кмета Герго 

Гергов. Откриването се състоя на 25 октомври. 

 

 195. Владимирова, Лора. Да отключиш деня : е мисията 

на поета, твърди в своите стихове Ненчо Славчев / Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 77, 29-31 окт. 2012, с. 5. 
Поетична вечер, посветена на 65 години от рождението на Ненчо 

Славчев, събра негови приятели в Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин. 

 

 196. Владимирова, Лора. Честит Димитровден! / Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 77, 29-31 окт. 2012, с. 1, 3-

4. 
Описани са изявите, посветени на духовния празник на гр. Видин – 

Димитровден. Кметът Герго Гергов преряза лентата на напълно обновения 

Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

 197. Препис на Софрониевия „Втори Видински сборник”. 

// Н и е (Видин), № 82, 5-7 ноем. 2012, с. 2. 
 Началото бе поставено в Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” на 1 ноември, по повод 210 г. от написването на сборниците. 
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 198. Преписваме Втория Видински сборник. // В и д и н 

(Видин), № 78, 5-7 ноем. 2012, с. 8. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” започна на 1 ноември – 

Деня на народните будители, кампания за препис на съчинението на 

Софроний Врачански „Втори Видински сборник”. Кампанията е посветена на 

210 години от написването на двата видински сборника от времето на 

пребиваването на епископа в гр. Видин.  

 

 199. Поетът Ненчо Славчев на 65. // С л о в о  п л ю с 

(Монтана), № 41, 8-14 ноем. 2012, с. 8. 
Юбилеят на поета бе отпразнуван в Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 200. Областният преписва Софроний Врачански. // В и д 

и н (Видин), № 81, 15-18 ноем. 2012, с. 8. 
Областният управител на Видин Цветан Асенов се включи в 

инициативата на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” за преписване 

на съчинението на Софроний Врачански „Втори Видински сборник”.  

 

 201. Преписват съчинение на Софроний Врачански. // С 

л о в о  п л ю с (Монтана), № 43, 22-28 ноем. 2012, с. 2. 
В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” започва кампания за 

преписване на „Втори Видински сборник”, посветена на 210 години от 

написването на двата видински сборника от Софроний Врачански, написани 

по времето на пребиваването на будителя в гр. Видин.  

 

 202. Панова, Гергана. Коледни светлинки в библиотеката 

/ Гергана Панова. // В и д и н (Видин), № 87, 6-9 дек. 2012, с. 4. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин отбелязва 

коледните празници с традиционна празнична програма. В Детския отдел се 

провежда работилница „Да украсим сами”.  

 

 203. Богата празнична програма във Видин. // Н и е 

(Видин), № 93, 13-16 дек. 2012, с. 1-2. 
  Снимка и репортаж за творческото ателие в Детския отдел на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

2013 г. 
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 204. Макавеева, Теодора. Искрено ви благодарим, деца! / 

Теодора Макавеева. // Н и е (Видин), № 7, 24-27 ян. 2013, с. 1, 8. 
Деца от ЦДГ № 3 „Детелина” представиха драматизация на 

„Житената питка” в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин. За труда си децата получиха читателски карти и книжки.  

 

 205. Станкова, Людмила. Духовник преписва Софроний 

Врачански / Людмила Станкова. // 24  ч а с а, № 24, 25 ян. 2013, 

с. 21. 
 Видинската митрополия се присъедини към инициативата на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” за препис на „Втори Видински 

сборник” на Софроний Врачански. В кампанията се включи председателят на 

катедралния храм „Св. Димитър” архимандрит Поликарп, който преписа една 

страница от сборника.  

 

 206. Поликарп преписа страница от сборника на 

Софроний. // В и д и н (Видин), № 7, 28-30 ян. 2013, с. 8. 
... и така се включи в инициативата на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” за преписването на Втория Видински сборник на 

Софроний Врачански.  

 

207. Крумова, Зорница. Открит урок в библиотеката / 

Зорница Крумова. // Н и е (Видин), № 9, 31 ян.-3 февр. 2013, с. 8. 
... посветен на творчеството за деца на Емилиян Станев, по повод 

годишнина от рождението му. Проведен в Детския отдел, в час по 

извънкласно четене, с ученици от 2 клас на ОУ „Иван Вазов” с класен 

ръководител Веселина Димитрова. 

  

 208. Открит урок в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 

9, 4-6 февр. 2013, с. 8. 
Второкласници от ОУ „Иван Вазов” проведоха открит урок, посветен 

на творчеството на писателя Емилиян Станев. Урокът се състоя в Детския 

отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин.  
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 209. Каменов, Красимир. Направиха мултимедийна 

презентация в библиотека / Красимир Каменов. // К о н к у р е н 

т (Враца), № 27, 8 февр. 2013, с. 16. 
Поредица инициативи, посветени на Освобождението се провеждат в 

Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

Канят се ученици от всички видински училища. Проявите са част от 

културния календар на библиотеката, обхващащ всички значими дати от 

българската история и култура.  

 

 210. Патриотични инициативи в библиотеката. // В и д и 

н (Видин), № 11, 11-13 февр. 2013, с. 6. 
Детският отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин организира поредица от инициативи, посветени на Освобождението на 

България от турско робство.  

 

 211. Изложба за видинската история и бележити 

личности. // Н и е (Видин), № 13, 14-17 февр. 2013, с. 3. 
Инициатива на областния управител Цветан Асенов за организиране 

на изложба с информационно-образователен характер, включваща личности и 

събития от периода 1845-1945 г. В основния екип са включени и 

представители на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 212. Постоянна историческа изложба. // В и д и н 

(Видин), № 12, 14-17 февр. 2013, с. 4. 
 Областният управител Цветан Асенов стартира инициатива за 

организирана постоянна изложба с информационно-образователен характер, 

посветена на бележити личности и важни събития, свързани с Видинска 

област. 

 

 213. Обсъждат новата книга на Анелия Гешева в 

библиотеката. // В и д и н (Видин), № 18, 7-10 март 2013, с. 8. 
 Авторката на книгата „Още едно копче надолу” говори за темите, 

проблемите и героите, които са провокирали нейното въображение. 

 

 214. Преписват „Втори Бдински сборник”. // В и д и н 

(Видин), № 18, 7-10 март 2013, с. 8. 
Деца от Общинския младежки съвет по наркотичните вещества се 

включват в кампанията за препис на съчинението на Софроний Врачански в 
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отдел „Заемна за възрастни” в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин.  

 

215. Библиотечен курс. // В и д и н (Видин), № 21, 18-20 

март 2013, с. 4. 
Във видинската библиотека започва обучение за придобиване на 

професионална квалификация на библиотекари със средно образование по 

схема „Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”. Обучението е организирано от Асоциация „Съвременни читалища”, 

Българската библиотечно-информационна асоциация и Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 216. Иванова, Десислава. Изумена съм! : [Интервю] / 

Десислава Иванова. // Н и е (Видин), № 22, 18-20 март 2013, с. 1-

2. 
 Директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” по 

повод претенциите на мюсюлманските изповедания към Община Видин за 

Турската поща и Конака. 

 

 217. Маратон на четенето. // В и д и н (Видин), № 26, 4-6 

апр. 2013, с. 1, 8. 
На 2 април – Международния ден на детската книга, зам.-кметът на 

Видин Борислава Борисова се включи в кампанията „Прочети ми приказка”, 

която бе открита в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Поставено 

бе началото на националната инициатива „Маратон на четенето”, 

организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация в 

партньорство с Асоциация „Българска книга”.  

 

 218. Макавеева, Теодора. Прочети ми приказка / Теодора 

Макавеева. // Н и е (Видин), № 27, 4-7 апр. 2013, с. 1, 5. 
На 2 април в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин бе поставено началото на кампанията „Прочети ми 

приказка”, организирана в рамките на националната инициатива „Маратон на 

четенето” за отбелязване Световния ден на детската книга. За да се включат в 

кампанията и поздравят децата, в библиотеката бяха зам.-кметът на Видин 

Борислава Борисова и архимандрит Поликарп, децата от ЦДГ № 1 „Желязко 

Попниколов” и ученици от СОУ „Любен Каравелов”.  
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 219. Станкова, Людмила. 70 деца започнаха маратон на 

четенето / Людмила Станкова. // Т р у д, 5 апр. 2013, с. 19. 
 ... подкрепени от родителите си, библиотекари и общинари. За осма 

поредна година Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” се включва в 

националната кампания „Прочети ми приказка”. Началото бе поставено от 

зам.-кмета на общината Борислава Борисова с приказката „Грозното 

патенце”. 

 

 220. Владимирова, Лора. Не исках и не можех да съм 

друг / Лора Владимирова. // В и д и н (Видин), № 32, 25-28 апр. 

2013, с. 5. 
Поетът Андрей Георгиев Андреев навърши 70 години. За 

честванията, проведени в родното му с. Раковица и в Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин. Издадени два тома с поезия – негова и 

преводна. На страницата са публикувани стихотворенията „От миналото не 

остана нищо”, „Роден край” и „Когато стигнах моста на реката”.  

 

221. Пролетният „Маратон на четенето” продължава. // В 

и д и н (Видин), № 32, 25-28 апр. 2013, с. 1. 
Срокът на маратона е удължен с една седмица, поради големия 

интерес от училища и детски градини. 

 

 222. Върви, народе възродени!. // В и д и н (Видин), № 

38, 27-29 май 2013, с. 1, 8. 
Видин отбеляза 24 май с празнично шествие и откриването на 

фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”. Кметът на общината Герго Гергов 

връчи благодарствени плакети на изявените учители. С колективна награда бе 

отличена Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 223. Видинската библиотека стана лауреат на 

национална награда. // Н и е (Видин), № 49, 20-23 юни 2013, с. 5. 
 Наградата „Христо Г. Данов” в категорията „Библиотеки и 

библиотечно дело” е връчена на директора на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” Десислава Иванова, в къщата на Христо Г. Данов в 

Пловдив, на специална церемония, в присъствието на зам.-министъра на 

културата Васил Василев. 
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 224. Регионалната библиотека – с национална награда. // 

В и д и н (Видин), № 45, 20-23 юни 2013, с. 8. 
Видинската библиотека стана лауреат на националната награда 

„Христо Г. Данов” в категорията „Библиотеки и библиотечно дело”.  

 

 225. Национални литературни награди „Христо Г. 

Данов” 2013. // К у л т у р а, № 23, 21 юни 2013, с. 2. 
 В категория „Библиотеки и библиотечно дело” беше отличена 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

  

 226. Видинската библиотека спечели два проекта. // Н и е 

(Видин), № 50, 24-26 юни 2013, с. 2. 
Проектите ще осигурят възможност за улеснено обслужване на 

читателите на библиотеката, като бъдат създадени условия за достъп на хора 

в неравностойно положение. Проектните дейности предвиждат монтиране на 

самоходно устройство по стълбищата и създаване на Интернет портал на 

библиотеката, посредством който онлайн да бъдат предоставяни библиотечни 

и други информационни услуги.  

 

 227. Владимирова, Лора. Родината на човека е езикът : 

Поетесата Мирела Иванова и писателят Владимир Зарев за 

Видин, реката и нас / Лора Владимирова. // В и д и н (Видин), № 

46, 24-26 юни 2013, с. 3. 
Поетесата Мирела Иванова и писателят Владимир Зарев гостуваха на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и споделиха размисли 

за своето творчество и за наболели въпроси на обществото.  

 

 228. Иванова, Десислава. Имам една мечта – да няма 

човек в града ни, нестъпвал в библиотеката : [Интервю] / 

Десислава Иванова ; Интервюто взе Лора Владимирова. // В и д 

и н (Видин), № 47, 27-30 юни 2013, с. 1, 3. 
Директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 

разказва за дейностите на библиотеката и нейното обновяване. Получените 

признания – плакет от Община Видин за високи заслуги в областта на 

културата и Националната награда на името на Христо Г. Данов. Приоритет 

на дейностите на библиотеката са децата, споделя директорът.  
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 229. Валентинов, Валентин Ментов. Библиотечни 

проекти за 15 хил. лева / Валентин Ментов Валентинов. // В и д и 

н (Видин), № 53, 18-21 юли 2013, с. 6. 
Проектът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, 

озаглавен „Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – на един клик 

разстояние”, и проектът на Народно читалище „Отец Паисий-1926” в с. 

Иново, с името „Традиция онлайн”, бяха представени на пресконференция в 

медийния център на Община Видин.  

 

230. Каменов, Дени. Самота по личен избор / Дени 

Каменов. // Н и е (Видин), № 71, 9-11 септ. 2013, с. 8. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин е домакин на 

представянето на автобиографичния роман на Дени Каменов „Самота по 

личен избор”. Даден е откъс от едноименната книга. 

 

 231. Ставрева, Ваня. Робот помага на хора с увреждания 

да влязат в библиотека / Ваня Ставрева. // 24  ч а с а, № 254, 18 

септ. 2013, с. 7. 
Самоходен стълбищен робот помага от вчера на хора с увреждания да 

посещават Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. Освен 

робота, за улеснение за потребителите на библиотеката са монтирани метални 

ръкохватки на стълбищата и обособено санитарно-хигиенно помещение. 

Средства са осигурени и от Агенцията за хора с увреждания.  

 

 232. Крумова, Зорница. Библиотеката вече наистина е за 

всички / Зорница Крумова. // Н и е (Видин), № 74, 19-22 септ. 

2013, с. 8. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин е достъпна за 

хора с увреждания, благодарение на специално устройство, с което да 

изкачват стълбите на сградата, за да ползват богатите й фондове. Другите 

придобивки за библиотеката, по проект „Библиотеката е за всички”, са 

сложените парапети по стълбищата и преустроените санитарни помещения. 

При представянето на устройството присъстваха зам. обл. управител 

Николина Ванчева и зам.-кметът Борислава Борисова.  

 

 233. Предложение за почетен гражданин. // В и д и н 

(Видин), № 66, 23-25 септ. 2013, с. 5. 
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Предложение за посмъртно удостояване на Христо Лишков със 

званието „Почетен гражданин на Видин” са направили до кмета на общината 

Видинската митрополия, Народно читалище „Цвят-1870”, Държавен архив – 

Видин, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, Общинският комитет 

„Васил Левски” и Гражданският комитет за възраждане на Видинския край.  

 

 234. Савов, Владимир. О, неблагодарни видинлийо / 

Владимир Савов. // Н и е (Видин), № 75, 23-25 септ. 2013, с. 2-3. 
По повод представянето на книгата на Дени Каменов „Самота по 

личен избор” в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, авторът на 

статията изказва мнението си по въпроса за удостояване с общинското звание 

„Почетен гражданин” и разказва за дарителя Тома Лозанов и за кмета Ангел 

Иванов –  Галуц.  

 

 235. [Девето-] 9-класници четоха приказки на испански. // 

Н и е (Видин), № 82, 17-20 окт. 2013, с. 8. 
Във връзка с Националния празник на Испания в Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” гостуваха възпитаниците от ПГ „Проф. д-р 

Асен Златаров”.  

 

 236. Видински деца правиха оригами. // Н и е (Видин), № 

83, 21-23 окт. 2013, с. 1, 5. 
В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” ученици от ОУ 

„Иван Вазов” се запознаха с древното японско изкуство.  

 

 237. Празници в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 75, 

24-27 окт. 2013, с. 8. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин се включи в 

отбелязването на Духовния празник на града – Димитровден с две 

инициативи – среща с проф. Иван Стоянов, който представи своите трудове и 

среща с поета Лъчезар Еленков.  

 

 238. Стоянов, Иван. Левски – достижим идеал : 

[Интервю] / Иван Стоянов ; Интервюто взе Лора Владимирова. // 

В и д и н (Видин), № 77, 31 окт. 2013, с. 1, 3. 
Проф. Иван Стоянов е преподавател по история на Българското 

Възраждане  във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 

председател на фондация „Васил Левски”. Той представи новата си книга 
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„Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски” в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и гостува в час по 

родолюбие в ПМГ „Екзарх Антим I”. В интервюто той разказва накратко за 

книгата.  

 

 239. Готов е преписът на Втория Видински сборник. // В 

и д и н (Видин), № 78, 4-6 ноем. 2013, с. 8. 
В Деня на народните будители, зам.-кметът на гр. Видин Борислава 

Борисова постави последното изречение от преписа на произведението на 

Софроний Врачански, с което приключи кампанията, подета преди една 

година от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Над 350 души 

преписваха историческата книга. Бяха връчени 13 грамоти на най-активните.  

 

 240. Преписът на „Втори Видински сборник” – готов в 

Деня на будителите. // Н и е (Видин), № 87, 4-6 ноем. 2013, с. 2. 

 Информация за инициативата на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”. 
  

 241. Панова, Гергана. Два проекта представят 

регионалната библиотека и читалището в Иново. // В и д и н 

(Видин), № 80, 11-13 ноем. 2013, с. 6. 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и Народно 

читалище „Св. Паисий Хилендарски-1926” – с. Иново вече са част от 

глобалното Интернет пространство с интернет портали, представящи тяхната 

дейност.  

 

 242. Англоезична литература за 31 библиотеки : 

Дарението на стойност 85000 лв. обхваща 10000 тома. // Д у м а, 

№ 276, 27 ноем. 2013, с. 17. 
 ... по реализиране на проект на Българската библиотечно-

информационна асоциация за набавяне на англоезична литература за 

регионални и училищни библиотеки в страната. Проектът се осъществява с 

подкрепата на фондация „Америка за България”. В списъка са 11 регионални 

библиотеки, избрани чрез конкурс, между които е и Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 243. Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” ... // 

В и д и н (Видин), № 85, 28 ноем.-1 дек. 2013, с. 8. 
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... получи след участие в конкурс 450 тома англоезична литература. 

Дарението е осигурено от фондация „Америка за България”. На 

представянето присъстваха и учениците от Езиковата гимназия, които също 

са получили 310 тома. 

 

 244. Коледна и новогодишна програма на Община 

Видин. // Н и е (Видин), № 97, 9-11 дек. 2013, с. 5. 
 В нея участва Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” с 

коледно парти за деца „Коледна нощ в библиотеката” на 20.12.2013 г. от 19.00 

ч. 

  

 245. Програма за отбелязване на Коледните и 

Новогодишните празници в Община Видин. // В и д и н (Видин), 

№ 88, 9-11 дек. 2013, с. 6. 
Участие на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” в 

програмата на Община Видин на 20.12.2013 г. от 19.00 ч. с коледно парти за 

деца „Коледна нощ в библиотеката”.  

 

 246. Библиотеката във Видин издаде книга за Антим I. // 

Н и е (Видин), № 98, 12-15 дек. 2013, с. 5. 
 Това е биобиблиография на Екзарх Антим I. Отпечатана е по повод 

145 години от ръкополагането му за митрополит във Видин и отделянето на 

Видинска епархия от Цариградската патриаршия, и 125 години от смъртта му. 

  

 247. Коледа в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 89, 

12-15 дек. 2013, с. 8. 
... ще се празнува с детско коледно парти „Нощ в библиотеката” за 

деца над 7 години, организирано от Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин. Представители на библиотеката посетиха и фондация 

„Уникалните деца на Видин”, с които изработиха украса за празниците.  

 

248. Николова, Недка.  Митрополит Антим Видински – 

първи български екзарх / Недка Николова. // В и д и н (Видин), 

№ 90, 16-18 дек. 2013, с. 5.  
Уводни бележки към библиографията на Екзарх Антим I. 
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 249. Отдел „Краезнание” при Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин издаде библиографията 

„Митрополит Антим Видински – първи български екзарх” ... // В 

и д и н (Видин), № 90, 16-18 дек. 2013, с. 5. 
... по повод 145 години от ръкополагането му за митрополит във 

Видин (1868 г.) и отделянето на Видинската епархия от Цариградската 

патриаршия, и 125 години от неговата кончина. 

 

 250. Открит урок с ученици от 8-ми клас на тема 

„Музикално-фолклорни области. Коледни песни. Национални 

костюми” бе проведен в регионалната библиотека. Предвидено е 

и коледно парти „Нощ в библиотеката”. // В и д и н (Видин), № 

91, 19-22 дек. 2013, с. 8. 
 Съобщение. 

   
2014 г. 

 

 251. Показват първите издания от видинския периодичен 

печат. // К о н к у р е н т (Враца), № 5, 9 ян. 2014, с. 9. 
 ... по повод 140 г. от издаването на в. „Ступан” (1874 г.) с издател 

Димитър Хранов и 105 г. от издаването на „Видински общински вестникъ” 

(1909 г.) – официално издание на видинската община. 

 

 252. Конкурс „Магията любов”. // Н и е (Видин), № 3, 13-

15 ян. 2014, с. 8. 
 По повод Деня на влюбените, Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин организира конкурс на тема „Магията любов” за рисунка, 

фотография, есе или стихотворение. 

 

 253. [Сто и четиридесет] 140 години периодичен печат 

във Видин. // В и д и н (Видин), № 3, 13-15 ян. 2014, с. 4. 
  ... е изложба на първите видински вестници „Ступан” с редактор 

Димитър Хранов (140 г. от издаването) и „Видински общински вестникъ” с 

издател Димитър Балев (105 г. от издаването), представена в отдел 

„Краезнание” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” по повод 

годишнини от издаването на първите им броеве. 
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 254. Конкурс за млади автори. // В и д и н (Видин), № 3, 

13-16 ян. 2014, с. 4. 
 ... организира Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

по повод Деня на влюбените, под надслов „Магията любов”, за деца до 14 

години и от 15 до 19 години. 

 

 255. Каменов, Красимир. 230-килограмово теле се 

завъртя за Банго Васил : Кметът на Видин коронова най-личната 

ромска девойка / Красимир Каменов. // К о н к у р е н т (Враца), 

№ 10, 16 ян. 2014, с. 7. 
 Един от членовете на журито на конкурса беше Десислава Иванова – 

директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 256. „Мис Василица” – за десети път. // В и д и н 

(Видин), № 4, 16-19 ян. 2014, с. 1, 8. 
 Кметът на гр. Видин Герго Гергов короняса с титлата „Шукар чшай 

Василица” за 2014 г. Мартинка Методиева на 16 години. Претендентките бяха 

оценявани от петчленно жури, в състава на което беше Десислава Иванова – 

директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. 

 

 257. Читателите на регионалната библиотека „Михалаки 

Георгиев”, регистрирани през миналата година, възлизат на 2097 

души, от които 880 – деца. 2200 са закупените и дарени през 

миналата година книги. // В и д и н (Видин), № 5, 20-22 ян. 2014, 

с. 8. 
 Съобщение.  

        

 258. Михаил Миков направи дарение на библиотека. // К 

о н к у р е н т (Враца), № 15, 23 ян. 2014, с. 9. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин получи 70 

тома дарение от Народното събрание. Дарението включва материали за 

развитието на парламентаризма в България, единадесет тома от поредицата 

„История на Втората световна война”, съчиненията на Пенчо Славейков – на 

български език и луксозно издание с превод на италиански език. 

 

 259. Миков дари книги на библиотеката. // В и д и н 

(Видин), № 6, 23-26 ян. 2014, с. 4. 
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 Председателят на парламента и видински депутат Михаил Миков 

дари на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, в лицето на нейния 

директор Десислава Иванова, 70 тома на гражданско-правна и историческа 

тематика, творби на български класици, специалицирана и художествена 

литература на френски, английски и италиански език, както и екземпляри от 

алманаха „Екзарх Антим I – зората на парламентаризма в България”, посветен 

на 125 години от кончината на Видински митрополит Антим – председател на 

Учредителното народно събрание и Първи български екзарх, издаден по 

инициатива и със съдействието на Михаил Миков.  

         

 260. Сиракова, Диана. 100 литра червено вино за 

ромската Нова година във Видин / Диана Сиракова. // С л о в о  п 

л ю с (Монтана), № 3, 23-29 ян. 2014, с. 7. 
 Гост на тържеството беше секретарят на общината Орлин Василев. 

Кметът Герго Гергов награди победителките в конкурса за красота „Мис 

Василица”. Директорът на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

Десислава Иванова беше в петчленния състав на журито на конкурса.  

 

 261. Осигуриха пари за приют на кучета. // С л о в о  п л 

ю с (Монтана), № 17, 27 ян. 2014, с. 4. 
 В гр. Видин се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2014, 

в присъствието на кмета на града Герго Гергов, зам.-кмета по устройство на 

територията и развитие на инфраструктурата инж. Добромир Дилов и зам.-

кмета по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. 

Държавна субсидия ще бъде получена и за Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”.  

   

 262. Накъде с 33 млн. лева?. // В и д и н (Видин), № 7, 27-

29 ян. 2014, с. 1, 3. 
 Публично обсъждане на проектобюджета на Община Видин за 2014 

г. За Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” също ще бъде получена 

държавна субсидия. 

  

 263. Похвално слово за библиотеката. // В и д и н 

(Видин), № 7, 27-29 ян. 2014, с. 1. 
 За значението и постиженията на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин с директор Десислава Иванова.  
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  264. Малчугани основаха клуб „Млад еколог”. // К о н к 

у р е н т (Враца), № 18, 28 ян. 2014, с. 4. 
  ... с помощта на своята възпитателка Зоя Младенова. Те са 

първокласници от групата за полуинтернатно обучение. Гост беше Мая 

Любенова – библиотекар в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин.  

   

  265. Герб-ери дариха книги ... // К о н к у р е н т (Враца), 

№ 19, 29 ян. 2014, с. 4. 
 ... на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Дарението 

(включващо 328 тома книги) е направено от младежката организация на ГЕРБ 

в гр. Видин и е прието от директора на библиотеката Десислава Иванова.  

 

 266. [Петстотин] 500 тома събраха младежите от ГЕРБ – 

Видин в дарителска кампания. // Н и е (Видин), № 8, 30 ян.-1 

февр. 2014, с. 1. 
  Дарение за Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и 

библиотеката в Белоградчик. 

 

 267. Петров, Богомил. В манастира Раваница / Богомил 

Петров. // В и д и н (Видин), № 9, 3-5 февр. 2014, с. 6. 
 38 души от гр. Видин почетоха мощите на св. Ромил Видински, 

между които и представители на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, начело с Десислава Иванова – директор на библиотеката. Има 

снимки. 

 

 268. Хлапета се запознаха с книгите на Леда Милева. // К 

о н к у р е н т (Враца), № 25, 6 февр. 2014, с. 16. 
  ... в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин, по повод 94 години от рождението на авторката и 1 година от 

кончината й.  

 

 269. Приключва конкурсът „Магията любов”. // В и д и н 

(Видин), № 11, 10-12 февр. 2014, с. 6. 
 ... организиран от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин и посветен на Деня на влюбените – 14 февруари.  
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 270. Малчугани ще зарадват с мартеници читатели. // К о 

н к у р е н т (Враца), № 30, 13 февр. 2014, с. 16. 
  Мартениците са изработени в Детския отдел на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин от възпитаници на СОУ „Цар 

Симеон Велики” и ще бъдат подарени на 1 март. 

 

 271. Младите почитат Св. Валентин. // В и д и н (Видин), 

№ 12, 13-16 февр. 2014, с. 8. 
 На 14 февруари от 14.00 ч. в Детския отдел на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин ще бъдат отличени победителите от конкурса 

„Магията любов”, а в отдел „Чуждоезикова читалня” ще бъде представена 

мултимедийна презентация „Легенда за Св. Валентин” на ученици от СОУ 

„Петко Рачов Славейков”. 

 

 272. Работилница за мартенички. // Н и е (Видин), № 12, 

13-16 февр. 2014, с. 8. 
 Организирана в Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин с деца от СОУ „Цар Симеон Велики”.  

 

 273. „Творчеството на Вазов – урок по родолюбие”. // Н 

и е (Видин), № 12, 13-16 февр. 2014, с. 8. 
 Тема на открит урок на ученици от 11 „в” клас на ПМГ „Екзарх 

Антим I”, проведен в отдел „Читални” на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин.  

 

 274. Клуб „Приятели на музиката” бе учреден в 

регионалната библиотека. На учредителния урок, който бе за 

творчеството на Елвис Пресли, присъстваха деца от ОУ 

„Епископ Софроний Врачански” и „Св. Климент Охридски”. // В 

и д и н (Видин), № 13, 17-19 февр. 2014, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 275. Крумова, Зорница. От научна фантастика към 

научна реалност / Зорница Крумова. // Н и е (Видин), № 13, 17-

19 февр. 2014, с. 4. 
 За организирания от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин безплатен курс по роботика за работа с конструктор „Лего”. 
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 276. Открит урок за Вазов. // В и д и н (Видин), № 13, 17-

19 февр. 2014, с. 6. 
  ... се проведе в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин на тема „Творчеството на Вазов – урок по родолюбие”, с участието на 

ученици от 11 „в” клас на ПМГ „Екзарх Антим I”.  

 

 277. В регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” 

във Видин бе учреден клуб „Приятели на музиката” ... // К о н к 

у р е н т (Враца), № 34, 19 февр. 2014, с. 12. 
 Учредители станаха библиотекарят Мая Миланова, учителката по 

музика Райна Александрова и студентката в Нов български университет 

Елена Нешева. Участие взеха деца от ОУ „Епископ Софроний Врачански” и 

ОУ „Св. Климент Охридски”.  

   

 278. Открит урок по родолюбие, посветен на живота и 

делото на Васил Левски, бе проведен в Детския отдел на 

регионалната библиотека с шестокласници от ОУ „Отец 

Паисий”. // В и д и н (Видин), № 14, 20-23 февр. 2014, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 279. Приключи обучението на втората група читалищни 

библиотекари за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация ... // В и д и н (Видин), № 19, 10-12 март 2014, с. 8. 
           Дипломи получиха библиотекарите в селата Бела Рада, Гомотарци, 

Кошава, Каленик, Търняне, Синаговци, Жеглица, Ново село, Раковица и 

Макреш.  

 

 280. Библиотекари към читалищата повишиха 

квалификацията си. // К о н к у р е н т (Враца), № 46, 10 март 

2014, с. 4. 
 В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 10 

читалищни библиотекари завършиха обучението си и получиха диплом за 

придобиване на III степен на професионална квалификация по професията.  

 

 281. Конструктори демонстрираха майсторство с роботи 

„Лего”. // К о н к у р е н т (Враца), № 50, 14 март 2014, с. 7. 
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 Включиха се 14 възпитаници на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” от 10, 

11 и 12 клас от специалността „Компютърна техника и технологии”, 

съвместно с Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Курсът по 

роботика е първият във Видинска област. 

 

 282. Пролетно ателие за изработване на хартиени цветя 

на музика от Вивалди организира отдел „Изкуство” към 

регионалната библиотека „Михалаки Георгиев”. Участваха 

ученици от начален курс на видинското училище по изкуства 

„Св. св. Кирил и Методий”. // В и д и н (Видин), № 21, 17-19 

март 2014, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 283. Деца майсториха цветя от хартия. // К о н к у р е н т 

(Враца), № 52, 18 март 2014, с. 16. 
 Отдел „Изкуство” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин организира пролетно ателие за изработване на хартиени цветя. 

Проявата е съвместна дейност на клуб „Приятели на музиката” и ателие „Влез 

в изкуството” към отдела.  

 

 284. Пролетни тържества в регионалната библиотека 

„Михалаки Георгиев” бяха организирани с участие на ученици 

от видинските училища „Отец Паисий”, „Любен Каравелов” и 

„Св. св. Кирил и Методий”. // В и д и н (Видин), № 23, 24-26 

март 2014, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 285. Открит урок на тема „Пролетни празници и обичаи” 

изнесоха на Благовещение шестокласниците от ПМГ „Екзарх 

Антим I” ... // В и д и н (Видин), № 24, 27-30 март 2014, с. 8. 
 Урокът се състоя в отдел „Изкуство” на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин, където вчера пред деветокласници от СОУ 

„Цар Симеон Велики” бе изнесена лекция на тема „Музикално-фолклорни 

области. Национален костюм”.  

 

 286. Пролетно настроение в библиотеката. // Н и е 

(Видин), № 25, 31 март-2 апр. 2014, с. 8. 
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 За организираното от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин празнично посрещане на пролетта.  

 

 287. Деня на книгата и авторското право отбелязаха вчера 

в регионалната библиотека ученици от клуба по журналистика в 

Английската гимназия, които обсъдиха мултимедийната 

презентация „Началото на българския периодичен печат – 

списание „Любословие”. // В и д и н (Видин), № 31, 24-27 апр. 

2014, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 288. Мултимедийна презентация под надслов „Червен, 

червен Великден, зелен, зелен Гергьовден” в регионалната 

библиотека запозна четвъртокласници от СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” с народните традиции, свързани с двата празника. // В 

и д и н (Видин), № 33, 8-11 май 2014, с. 8. 
 Съобщение. 

  

 289. Отворени врати в библиотеката. // В и д и н (Видин), 

№ 34, 12-14 май 2014, с. 2. 
 От днес до петък в Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин се провежда Седмица на отворените врати, по време на която всички 

посетители имат възможност да се запознаят с дейността на библиотечните и 

информационни специалисти, работещи в културната институция. 

 

 290. Ученици от ПМГ „Екзарх Антим I” отбелязаха Деня 

на Европа и Деня на победата над фашизма в регионалната 

библиотека, където бе прожектиран филм, направен от техни 

съученици. // В и д и н (Видин), № 34, 12-14 май 2014, с. 8. 
 Съобщение.  

 

 291. ПМГ „Екзарх Антим I” спечели и „Цветната 

олимпиада”. // В и д и н (Видин), № 36, 19-21 май 2014, с. 6. 
 ... чиято цел е да се мотивират учениците от 8 до 12 клас към 

усвояване на нови знания чрез съревнование по различни учебни 

дисциплини. На церемонията по награждаването присъства Десислава 
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Иванова – директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин.  

 

 292. Тазгодишният маратон на четенето във Видин 

ангажира 819 ученици от 10 училища и 271 деца от 13 детски 

градини ... // В и д и н (Видин), № 36, 19-21 май 2014, с. 8. 
 ... Всички деца-доброволци, които помогнаха за реализацията на 

инициативата, бяха наградени с грамота и с изданието на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – „Легенди и предания от Видинския край”.  

 

 293. В Деня на детето. // В и д и н (Видин), № 40, 5-8 юни 

2014, с. 1, 6. 
 За 1 юни е организиран детски хепънинг „Щуроландия”, в който 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин се включва със 

собствен щанд, където малчуганите могат да разглеждат и четат детски 

книжки и да участват в интересна викторина с награди. 

 

 294. Владимирова, Лора. Христо Лишков – 

библиографски указател : Полезна за всички книга / Лора 

Владимирова. // В и д и н (Видин), № 42, 12-15 юни 2014, с. 6. 
 Информация за новия библиографски указател на отдел „Краезнание” 

в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – „Христо Лишков – 

библиографски указател”, както и за краеведа Христо Лишков. 

 

 295. „Забавното лятно четене” започна. // Н и е (Видин), 

№ 46, 12-15 юни 2014, с. 1, 5. 
 На 10 юни в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” беше представена кампанията „Забавното лятно четене”, проект на 

интернет-портала Az-deteto.bg и Столична библиотека. Идеята на кампанията 

е да се насърчат децата да четат, да се стимулират младите български автори 

и да се организират срещи между тях. Главният редактор на портала връчи 

ваучер на стойност 200 лв. на директора на библиотеката Десислава Иванова, 

за закупуване на нови книги и направи дарение от книги. С представянето на 

кампанията бе даден старт и на инициативата „Лято с библиотеката”, с която 

в различни клубове по интереси на малките читатели се предлагат 

пълноценни занимания през ваканцията. На мероприятието присъства и 

кметът на гр. Видин Герго Гергов, обявен, заедно с най-младия активен 

читател Ива Андреева, за посланици на кампанията.  
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 296. Лято в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 42, 12-

15 юни 2014, с. 1, 8. 
 Кампанията „Забавното лятно четене” (проект на детския портал Az-

deteto.bg и Столична библиотека), бе представена във вторник в Детския 

отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Видинският кмет 

Герго Гергов и 9-годишната Ивелина Андреева от СОУ „Цар Симеон Велики” 

станаха посланици на кампанията. Заедно с това бе даден и старт на 

инициативата „Лято с библиотеката”, в която в различни клубове по интереси 

да се предложат на малките читатели забавни занимания през ваканционните 

дни.  

 

 297. Памет за Цар Самуил. // В и д и н (Видин), № 42, 12-

15 юни 2014, с. 4. 
 1000 години от смъртта на цар Самуил отбелязаха в Община Бойница 

с празнична програма, организирана от общината. Честването бе осъществено 

с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието и с участието на 

Видинския исторически музей и Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”. 

 

 298. Почистиха видинската съдебна палата от 

предизборни плакати и графити. // К о н к у р е н т (Враца), № 

112, 16 юни 2014, с. 4. 
 Инициативата е на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и 

симфониетата в града, които делят сградата заедно с други институции. 

 

 299. Пасажери от круизен кораб забавляваха деца във 

Видин. // К о н к у р е н т (Враца), № 114, 18 юни 2014, с. 4. 
 Бивши американски учители, пристигнали във Видин с кораба „River 

Adagio”, посетиха Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и бяха 

специални гости на първото занятие на детския чуждоезиков клуб към 

библиотеката. 

 

 300. Бивши учители – туристи от САЩ, пътуващи с 

круизните кораби по Дунав, се срещнаха с деца от Видин, които 

им разказаха за своя училищен живот. // В и д и н (Видин), № 44, 

19-22 юни 2014, с. 8. 
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 На свой ред гостите споделиха впечатленията си от нашия град и 

поканиха децата, заедно с библиотечни специалисти от Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”, да разгледат кораба, с който пътешестват в 

Европа. 

 

 301. Иванова, Десислава. Обещаваме интересно лято – с 

книги и много забавни игри : [Интервю] / Десислава Иванова ; 

Интервюто взе Лора Владимирова. // В и д и н (Видин), № 44, 

19-22 юни 2014, с. 1, 3. 
 За дейността на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин. 

 

 302. Книгите си „Преди забравата” и „Из стръмнините на 

България” представи в регионалната библиотека 

радиожурналистът Румен Стоичков. Място в тях са намерили и 

10 пътеписа за нашия регион. // В и д и н (Видин), № 44, 19-22 

юни 2014, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 303. Пасажери от круизен кораб гостуваха в 

библиотеката. // Н и е (Видин), № 48, 19-22 юни 2014, с. 1. 
 Децата от детския чуждоезиков клуб към Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин имаха възможност да се запознаят с 

американски учители пенсионери, които пристигнаха с круизен кораб „River 

Adagio” и изразиха желание да посетят библиотеката и да присъстват на 

заниманието с децата.  

 

 304. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” 

организира на 25 юни 2014 г., сряда, от 18 часа в заемната за 

възрастни среща-разговор с поета Александър Руденко. // В и д и 

н (Видин), № 45, 23-25 юни 2014, с. 7. 
 Съобщение.   

 

 305. Среща-разговор с поета Александър Руденко 

организира видинската библиотека. // Н и е (Видин), № 49, 23-25 

юни 2014, с. 5. 
 На 25 юни от 18.00 ч. в отдел „Заемна за възрастни”.  
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 306. Детският отдел на видинската библиотека 

организира вчера среща с писателката Милена Терзийска ... // В 

и д и н (Видин), № 46, 26-29 юни 2014, с. 8. 
 Авторката прочете новата си приказка „Яворът и еднорогът” от 

поредицата „Приказни поеми за малки и големи” и разкри на децата защо са 

важни смелостта и ценните съвети.  

 

 307. Владимирова, Лора. Поезията трябва да носи 

откритие / Лора Владимирова. // В и д и н (Видин), № 47, 30 

юни-2 юли 2014, с. 5. 
 ... е убеден свързалият живота си с гр. Видин руски поет и преводач 

Александър Руденко, роден в Москва. За срещата-разговор с него, 

организирана от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 308. Четенето на приказки на полянката с лисичките в 

Крайдунавската градина на Видин започна ... // Н и е (Видин), № 

53, 7-9 юли 2014, с. 8. 
 Община Видин стартира за поредна година инициативата, която се 

осъществява с участието на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и 

Общински драматичен театър. Всяка сряда и петък от 11.00 ч. всеки е добре 

дошъл, за да слуша любими приказки. 

 

 309. Клуб „Приятели на музиката” събира всеки петък 

почитатели на музикалното изкуство в регионалната библиотека 

„Михалаки Георгиев” ... // В и д и н (Видин), № 50,10-13 юли 

2014, с. 8. 
 Учредители на клуба, в който се работи с деца, са библиотекарят Мая 

Миланова, учителката по музика Райна Александрова и студентката Елена 

Нешева.  

 

 310. Здравно образование в библиотеката. // В и д и н 

(Видин), № 52, 17-20 юли 2014, с. 4. 
 Първите беседи се проведоха в отдел „Читални” на Регионалната 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, изнесени от д-р Марияна 

Чавдарова – началник „Държавен здравен отдел” в Регионална здравна 
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инспекция. Темата бе „Остеопорозата – лечение, хранене и същност на 

болестта”, избрана от участниците от пенсионерския клуб и клуб „Диабет”. 

 

 311. Макавеева, Теодора. Правилното хранене и 

разходките намаляват риска от остеопороза / Теодора Макавеева. 

// Н и е (Видин), № 56, 17-20 юли 2014, с. 4. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” в партньорство с 

Регионална здравна инспекция – Видин стартира инициатива за обогатяване 

на здравната грамотност сред различни социални групи. На 15 юли, вторник, 

в отдел „Читални” се проведе презентация на тема „Рискови фактори и 

превенция на остеопорозата”, представена от д-р Марияна Чавдарова, 

завеждаща отдел „Държавен здравен контрол” в РЗИ.  

 

 312. Сиракова, Диди. Поезията е чувство, мисъл и 

музика / Диди Сиракова. // С л о в о  п л ю с (Монтана), № 29, 24-

30 юли 2014, с. 5. 
 Руският поет Александър Руденко се срещна със свои почитатели в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 313. В клуб „Да обиколим Европа” на видинската 

библиотека ... // Н и е (Видин), № 60, 31 юли-3 авг. 2014, с. 8. 
 Съобщение за проведено занимание на клуба в Детския отдел на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 314. Клуб „Ретро” в библиотеката. // Н и е (Видин), № 62, 

11-17 авг. 2014, с. 8. 
 Новият клуб е създаден в отдел „Изкуство” на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и има за цел да запознава младите 

потребители с историята на аудиовизуалната техника.  

 

 315. Деца от Видин станаха приятели с гостуващи 

туристи от САЩ. // К о н к у р е н т (Враца), № 155, 14 авг. 2014, 

с. 9. 
 Гостите бяха посрещнати в Детския отдел на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин и приветствани от директора на библиотеката 

Десислава Иванова.  
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 316. Игри в парка. // Н и е (Видин), № 64, 25-31 авг. 2014, 

с. 8. 
 През изминалата седмица на полянката с лисичките и Крайдунавския 

парк, заедно с библиотекари и доброволци от Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”, видински малчугани редиха пъзели и играха весела 

игра, разказваща за приключенията на жабчето, пиленцето, мишлето, 

мравката и калинката.  

 

 317. Кандидат-първолаци показаха знания. // К он к у р е 

н т (Враца), № 175, 11 септ. 2014, с. 9. 
 Детският отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин е домакин на представянето на поредното издание на писателката 

Милена Терзийска „Азбука в цирка”. 

 

 318. Повече от хиляда деца ... // В и д и н (Видин), № 63, 

15-17 септ. 2014, с. 8. 

 Съобщение за клубната дейност на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин.  

 

 319. Празник за първия учебен ден. // Н и е (Видин), № 

70, 18-21 септ. 2014, с. 2. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин с активно 

включване с викторина в националната инициатива „Твоят начин да 

участваш” при откриването на новата учебна година. Освен участниците в 

чуждоезиковия клуб, представили на английски забележителностите на града 

пред чуждестранни туристи, грамоти получиха и доброволците, 

подпомогнали лятната кампания на библиотеката.  

 

 320. Читателски карти за всички първокласници подари 

Видинската библиотека : Над 1100 деца са се включили в 

летните занимания в библиотеката. // Н и е (Видин), № 70, 18-21 

септ. 2014, с. 4. 
 Библиотечните отдели, които работят с деца, вече са изработили 

програма за новата учебна година. Идеята на библиотеката е, с разнообразни 

форми и инициативи, да привлече повече млади хора и да ги приобщи към 

книгите и четенето.  
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 321. Европейски ден на езиците. // В и д и н (Видин), № 

67, 29 септ. 2014, с. 6. 
 В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин бе проведен 

открит урок „Зная и мога”, съвместна инициатива на ПМГ „Екзарх Антим I” и 

чуждоезиковата читалня на библиотеката.  

 

 322. Регионалната библиотека се присъедини към 

националната инициатива „Чети с мен!” ... // В и д и н (Видин), 

№ 67, 29 септ. 2014, с. 8. 
 ... с партньорството на Регионалния инспекторат по образование. 

 

 323. Ателие на изкуството събра малчугани. // К о н к у р 

е н т (Враца), № 194, 9 окт. 2014, с. 16. 
 ... от 2 клас на СОУ „Любен Каравелов”, с ръководител Зоя 

Младенова, по инициатива на експерт от отдел „Изкуство” на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

 324. Среща с журналистката Патриция Кирилова се 

състоя вчера в регионалната библиотека „Михалаки Георгиев”. 

„Да свалим маските!” е първата книга на Кирилова, като в нея са 

събрани седмичните й коментари от фейсбук и вестник „Нощен 

труд”. // В и д и н (Видин), № 70, 9-12 окт. 2014, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 325. Кирилова, Росица. Ансамбъл „Дунав” с едночасова 

програма в гръцката столица : Видинският състав изправи 

публиката на крака / Росица Кирилова. // Н и е (Видин), № 77, 

13-15 окт. 2014, с. 8. 
 Ансамбъл „Дунав” на посещение в Гърция за участие в първия 

европейски фестивал „Атина 2014” по покана на Костас Нусиас. През 

миналата година той представи свои стихове и песни в Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев”.  

 

 326. Борисова, Борислава. За всекиго по нещо интересно 

предлага културната програма за духовния празник на града ни – 

Димитровден : [Интервю] / Борислава Борисова ; Интервюто взе 
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Лора Владимирова. // В и д и н (Видин), № 73, 20-22 окт. 2014, с. 

1, 3. 
 Разговор със зам.-кмета на Община Видин – за програмата на 

общината по повод Димитровден и за участието на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” с редица инициативи: ученическо състезание „Аз 

познавам Видин” и семинар на тема „Да върнем читателите в библиотеката”.  

 

 327. Програма за отбелязване на Димитровден – Духовен 

празник на град Видин. // В и д и н (Видин), № 73, 20-22 окт. 

2014, с. 4. 
 В програмата участие има и Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” с редица инициативи.  

 

 328. Отборът на ПМГ „Екзарх Антим I” победи в 

състезанието „Аз познавам Видин”. // К о н к у р е н т (Враца), № 

204, 23 окт. 2014, с. 5. 
 ... проведено в Детския отдел на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” под мотото „Опознай своя роден град чрез неговите герои”. В 

надпреварата участваха 6 отбора от видински училища. Зам.-кметът 

Борислава Борисова връчи ключа на гр. Видин на капитана на отбора-

победител Михаела Иванова. 

 

 329. Семинар на тема „Да върнем читателите в 

библиотека” проведе вчера в залата на Общинския съвет 

регионалната библиотека. В семинара участваха над 60 

библиотекари от областта. // В и д и н (Видин), № 74, 23-26 окт. 

2014, с. 8. 
 Съобщение. 

 

 330. Празници в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 75, 

24-27 окт. 2014, с. 8. 
 Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин се включи в 

отбелязването на Духовния празник на града – Димитровден с две 

инициативи – среща с проф. Иван Стоянов, който представи своите трудове и 

среща с поета Лъчезар Еленков. 
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 331. Млади творци. // В и д и н (Видин), № 75, 27-29 окт. 

2014, с. 6. 
 ... ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” взеха участие в 

литературен клуб „Аз творя” с ръководител Мими Тодорова, проведен в 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. Участниците бяха 

наградени с книги от домакините. 

 

 332. Семинар в библиотеката. // В и д и н (Видин), № 75, 

27-29 окт. 2014, с. 6. 
 ... се проведе в рамките на програмата за отбелязване на Духовния 

празник на гр. Видин – Димитровден. Форумът се организира от Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” със съдействието на Община Видин и с 

участието на библиотекари от читалищни библиотеки в областта. 

  

 333. Мултимедийна презентация „Ти, българино, не се 

мами, знай своя род и език”, посветена на народните будители ... 

// В и д и н (Видин), № 76, 30 окт.-2 ноем. 2014, с. 8. 
 ... бе представена в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин във вторник пред осмокласници, а вчера – пред десетокласници от 

ПМГ „Екзарх Антим I”. Състояха се и дискусии по темата. 

 

 334. Ти, българино, не се мами, знай своя роден език!. // 

Н и е (Видин), № 82, 30 окт.-2 ноем. 2014, с. 1. 
 Урок по родолюбие, проведен в отдел „Читални” на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, с ученици от 10 „в” клас на ПМГ 

„Екзарх Антим I”, по повод Деня на будителите.  

 

 335. Петрова, Румяна. Живи са нашите традиции и дух : 

[Интервю] / Румяна Петрова ; Интервюто взе Лора Владимирова. 

// В и д и н (Видин), № 77, 3-5 ноем. 2014, с. 1, 3. 
 Разговор с директора на ПМГ „Екзарх Антим I” за проявите по повод 

1 ноември – Деня на народните будители. Една от тях е участие на учениците 

от гимназията в мероприятието на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – „Ти, българино не се мами, знай своя род и език”.  

 

 336. Децата от ЦДГ „Детелина” направиха първото 

пътешествие в рамките на новата инициатива на регионалната 
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библиотека „Пътуващ приказен куфар”. В куфара са подбрани 

35 книжки с приказки, гатанки и стихотворения, съобразени с 

възрастта на децата. // В и д и н (Видин), № 79,10-12 ноем. 2014, 

с. 8. 
 Съобщение. 

 

 337. Пътуващ приказен куфар. // Н и е (Видин), № 85, 10-

12 ноем. 2014, с. 8. 
  Нова инициатива на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин. Тя е насочена към най-малките потребители – децата от детските 

градини. 

   

 338. Пътуващ приказен куфар гостува на детски градини. 

// К о н к у р е н т (Враца), № 217, 11 ноем. 2014, с. 16. 
 Инициативата е на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 

като започва от ЦДГ № 3 „Детелина” и ще премине през всички детски 

градини от Община Видин.  

 

 339. Витрина „Новите почетни граждани на град Видин 

2014 г.” във видинската библиотека. // Н и е (Видин), № 87, 17-

19 ноем. 2014, с. 8. 
 Витрината е подредена в отдел „Краезнание” и представя писателя 

Владимир Зарев и краеведа Христо Лишков, както и някои техни 

произведения. 

  

 340. Видински ученици отбелязват седмица на 

предприемачеството. // К о н к у р е н т (Враца), № 222, 18 ноем. 

2014, с. 4. 
 Това са възпитаниците на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Гимназията 

е с одобрен проект „Усъвършенстване на уменията, компетенциите и 

практиките по икономика”. Публикувана е снимка от отдел „Чуждоезикова 

читалня” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, която беше 

домакин на срещата.  

 

 341. Организираха час по роботика в отдел 

„Чуждоезикова читалня” на регионалната библиотека 
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„Михалаки Георгиев” ... // К о н к у р е н т (Враца), № 224, 20 

ноем. 2014, с. 7. 
 Пред ученици от ПМГ „Екзарх Антим I” бе представена презентация 

за роботите, тяхната роля в нашия живот и възможността сами да създадат и 

програмират първия си робот с комплекта „Lego Mindstorms EV3”, 

притежание на библиотеката. 

 

 342. Урок по роботика. // Н и е (Видин), № 88, 20-23 

ноем. 2014, с. 8. 
 ... се проведе в отдел „Чуждоезикова читалня” на Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин с ученици от 5 клас на ПМГ 

„Екзарх Антим I”, които имаха възможност сами да създадат и програмират 

първия си робот с комплекта Lego Mindstorms EV3, притежание на 

библиотеката.  

 

 343. Ден на благодарността в Английската гимназия. // В 

и д и н (Видин), № 85, 1-3 дек. 2014, с. 8. 
 ... отбелязаха учениците от 8 „а” клас в чуждоезиковия отдел на 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин под формата на 

уъркшоп. На принципа на „Световното кафене”, разделени на групи, те 

изразиха благодарност къв своето семейство, приятели, учители и 

библиотека. 

 

 344. Сътрудничество между библиотеките във Видин и 

Зайчар. // В и д и н (Видин), № 85, 1-3 дек. 2014, с. 6. 
 ... подписано от директора на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Десислава Иванова и директора на Окръжната библиотека в 

Зайчар Славолюб Гацович, в присъствието на Силвана Сюлейман – старши 

експерт „Култура” в Община Видин, д-р Мирко Николич – зам.-кмет на 

Зайчар, библиотекари, потребители и приятели на сръбската библиотека. 

Видинските представители гостуваха на тържественото отбелязване на 148 

години от създаването на местната библиотеката. 

  

 345. Коледни игри с „Уникалните деца на Видин”. // Н и 

е (Видин), № 93, 8-10 дек. 2014, с. 8. 
 Библиотечните специалисти от отделите „Изкуство” и 

„Чуждоезикова читалня” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 

гостуват на Дневен център за деца с увреждания. В импровизирана 

работилница, заедно с децата, те изработват коледни украшения. 
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 346. Програма за отбелязване на Коледните и 

Новогодишни  празници в Община Видин. // В и д и н (Видин), 

№ 88, 11-14 дек. 2014, с. 4. 
 Споменава се и участието на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” с празника „Коледа в библиотеката” на 22 декември.  

 

 347. Сътрудничество на библиотеки във Видин и Зайчар. 

// С л о в о  п л ю с (Монтана), № 49, 11-17 декември 2014, с. 7. 
 Представителна група от Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” гостува на тържественото отбелязване на 148 години от 

създаването на библиотеката в сръбския гр. Зайчар. В присъствието на зам.-

кмета на Зайчар д-р Мирко Николич и Силвана Сюлейман – старши експерт 

„Култура” в Община Видин, директорите на Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин и Окръжна библиотека – Зайчар – Десислава 

Иванова и Славолюб Гацович, подписаха Споразумение за сътрудничество 

между двете бибилиотеки. 

 

 348. Добрите новини от библиотеката. // В и д и н 

(Видин), № 89, 15-17 дек. 2014, с. 1. 
 „Изключително активна и все по-разнообразна работа демонстрира в 

последните години Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Сега 

предстоят коледно-новогодишни празници с интересна програма, насочена 

главно към подрастващите читатели.” Така започва уводната статия на 

вестника, която разказва за дейността на библиотеката и завършва с 

благодарността на родители и учители към ръководството на институцията, в 

лицето на директор Десислава Иванова и зам. директор Гергана Панова. 

 

 349. Програма за отбелязване на Коледните и 

Новогодишни празници. // Н и е (Видин), № 97/98, 22-29 дек. 

2014, с. 7. 
 Включена е и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин 

с „Коледа в библиотеката” в Детски отдел.  

 

 350. Иванова, Десислава. Благодаря на читателите! / 

Десислава Иванова. // В и д и н (Видин), № 91, 22-31 дек. 2014, с. 

6. 
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 Поздравление от директора на Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев” – Видин, по повод настъпващите коледно-новогодишни празници. 

 

 

БИБЛИОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ 

на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – 

Видин 
(2004-2014 г.) 

 

 

2005 г. 

 

 351. Михайлова, Цеца и др. 135 години Регионална 

библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин : Летопис / Състав. 

Цеца Михайлова, Савина Димитрова ; Ред. Тодорка Дончева. - 

Видин : Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2005. - 88 

с. 
 Изданието е подготвено и издадено по повод 135 години от 

създаването на първата библиотека в гр. Видин и включва подборно най-

важните събития, установени задължително от първоизточници, като цели да 

покаже многогодишната народополезна дейност на институцията и нейния 

принос в културната история на града. 

 

2006 г. 

 

 352. Божкова, Цветана и др. Генади Вълчев Ганчев : 

Биобиблиография / Състав. Цветана Божкова, Цецка Михайлова. 

- 2. прераб. и доп. изд. - Видин : Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”, 2006. - 73 с. 
 Биобиблиографията се издава по повод 75 години от рождението на 

известния краевед Генади Вълчев Ганчев. Целта е читателите да се запознаят 

с неговото краеведското творчество и с историята на родния край. Съдържа 

биографични данни за автора, негови книги, рецензии и литературно-

критически анализи за тях, негови статии, поместени в печата и публикации 

за него в местните издания. 
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 353. Михайлова, Цецка. Лъчезар Еленков : 

Биобиблиографска справка / Състав. Цецка Михайлова. - Видин 

: Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2006. - 20 с. 
 Биобиблиографската справка се издава по повод 70 години от 

рождението на поета Лъчезар Еленков. Съдържа биографични данни, 

литература за него, негови интервюта, рецензии, преводи. 

 

 354. Михайлова, Цецка и др. Тодор Илиев Попов : 

Биобиблиографски указател / Състав. Цецка Михайлова, 

Цветана Божкова, Савина Димитрова. - 2. доп. и прераб. изд. - 

Видин : Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2006. - 34 

с. 
 Изданието има за цел да представи цялостно близо 

четиридесетгодишния творчески и изследователски принос на Тодор Илиев 

Попов в областта на народното творчество, в историята и настоящето на 

културните институции и в културния живот на гр. Видин – театрален и 

музикален, хорова и оперетна дейност, местен фолклор. 

 

 355. Николова, Недка. Владимир Зарев : 

Биобиблиографска справка. / Състав. Недка Николова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2006. - 12 с. 
 Издаването на биобиблиографската справка цели да запознае 

читателите с творчеството на писателя Владимир Зарев. Съдържа 

биографични данни, книги, статии и интервюта на автора и публикации и 

рецензии на неговото творчество. Отразено е и участието му като съставител 

на сборници с поезия. 

 

 356. Николова, Недка. Искри от огнището : Легенди и 

предания от Видинския край / Състав. Недка Николова ; Ред. 

Тодорка Дончева. - Видин : Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, 2006. - 101 с. 
 Изданието съдържа оригинални творби, съхранили и героизирали 

имена и случки от далечното минало. Запазили до наши дни и за бъдещите 

поколения едни от най-хубавите легенди и предания за нашия край, 

показващи духовните качества на българите: любов към род, родина и родна 

реч, към бащино огнище, към мирен труд, живот и вяра. 
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2007 г. 

 

 357. Николова, Недка. Ненчо Славчев : 

Биобиблиографска справка. / Състав. Недка Николова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2007. - 16 с. 
 Биобиблиографската справка се издава по повод 60 години от 

рождението на поета Ненчо Славчев и цели да запознае читателите с част от 

творчеството му. Съдържа биографични данни, издадени книги, очерци и 

публикации в печата. Отразено е и участието му като съставител на сборници 

и преводач. 

  

 358. Николова, Недка. Почетни граждани на Видин 1886-

2007 : Биобиблиографски указател / Състав. Недка Николова ; 

Ред. Тодорка Дончева. - Видин : Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”, 2007. - 216 с. 
Биобиблиографският указател се издава по повод 121 години от 

учредяването на званието „Почетен гражданин на Видин” от Видинското 

градско общинско управление и удостояването на първия почетен гражданин 

за принесени заслуги за развитието и просперитета на града. Съдържа данни 

за всички, удостоени с почетното звание граждани, от 1886 г. до средата на 

2007 г., работили усърдно и дали своя принос за запазването на града, за 

неговото стопанско и културно издигане за времето от Сръбско-българската 

война до наши дни. Екземпляри от книгата са изпратени в Московската 

държавна библиотека и Конгресната библиотека във Вашингтон, САЩ. 

 

 359. Петков, Иван. Вълчек : Исторически очерк в 

документи, спомени и легенди / Иван Петков ; Ред. Тодорка 

Дончева ; Показалци и библиогр. ред. Цецка Михайлова. - Видин 

: Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2007. - 151 с. 
 Авторът на книгата е роден в с. Вълчек. В нея той разказва за 

миналото на селото, за живота и седемвековната история на неговите жители, 

описвайки ги като патриоти, горди, трудолюбиви, честни. Стреми се да 

покаже скромното, но значимо място на селото в Северозападна България. 

 

2008 г. 
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 360. Михайлова, Цецка. Осман Пазвантоглу (1785-1807) : 

Библиографски указател / Състав. Цецка Михайлова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2008. - 31 с. 
 Библиографският указател се издава по повод 250 години от 

рождението на Осман Пазвантоглу – османски феодал, владетел на Видинска 

област от 1794-1807 г. Целта е да се разкрие неговата противоречива личност, 

живота му, историческите събития по негово време и паметниците на 

куртурата, останали от периода на неговото владичество в гр. Видин. 

 

 361. Михайлова, Цецка. 130 години от Освобождението 

на Видинския край : Библиографски указател / Състав. Цецка 

Михайлова. - Видин : Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, 2008. - 39 с. 
 Поводът за издаването на библиографския указател е 130 години от 

Освобождението на гр. Видин и Видинския край. Целта е да се разкрие 

историческото развитие на събитията по време на боевете за освобождение на 

района от турско иго, да се хвърли светлина върху героите, участвали в тях, 

паметните места, посветени на загиналите за свободата на региона, както и 

първите дни след Освобождението.  

 

 362. Николова, Недка. Петър Хаджипетров : 

Биобиблиографска справка / Състав. Недка Николова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2008. - 30 с. 
 Биобиблиографската справка се издава по повод 5 години от смъртта 

на Петър Хаджипетров и цели да запознае читателите с неговото творчество. 

Съдържа биографични данни, издадени книги, публикации на автора в 

периодичния печат, публикации за него и рецензии за неговото творчество. 
 

2009 г. 

 

 363. Николова, Недка. Анушка Тодорова : 

Биобиблиографска справка / Състав. Недка Николова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2009. - 15 с. 
 Биобиблиографската справка се издава по повод 55 години от 

рождението на Анушка Тодорова и има за цел да запознае читателите с 

нейното творчество. Съдържа биографични данни, издадени книги, 

публикации на авторката в периодичния печат, публикации за нея и рецензии 

за нейното творчество. 
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 364. Съкровищница на писаното слово и човешката 

памет : Юбилейно издание / Състав. Цецка Михайлова и др. ; 

Ред. Тодорка Дончева. - Видин : Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”, 2009. - 132 с. : с ил. 
 Други съставители: Недка Николова, Гергана Панова, Десислава 

Иванова 

 Юбилейното издание е посветено на 50 години от обявяването на 

библиотеката към читалище „Цвят” в гр. Видин за Окръжна методическа 

библиотека и на всички нейни сътрудници, работили през годините, дали 

своя принос за израстването й като водеща културна институция в региона. 

 

2010 г. 

 

 365. Иванова, Десислава и др. Книгата – вълшебство и 

бъдеще / Състав. Десислава Иванова, Поли Вечкова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2010. - 29 с. : с ил. 
 Книгата е издадена по повод 1 юни – Деня на детето и включва есета 

и рисунки на деца. 

 

 366. Николова, Недка и др. Жул Паскин : 

Биобиблиографски указател / Състав. Недка Николова, Христина 

Ставрева, Савина Димитрова. - Видин : Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев”, 2010. - 43 с. 
 Биобиблиографският указател се издава по повод 125 години от 

рождението на световно известния художник Юлиус Мордехай Пинкас, 

известен като Жул Паскин. Целта е, чрез публикуваните материали, да се 

даде най-пълна информация за неговия жизнен и творчески път. 

 

2011 г. 

 

 367. Николова, Недка. 40 години Ансамбъл за народни 

песни и танци „Дунав” (1971-2011) : Библиографски указател / 

Състав. Недка Николова ; Ред. Тодорка Дончева. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2011. - 51 с. 
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 Библиографският указател се издава във връзка с честването на 

годишнината от създаването на ансамбъла и има за цел да запознае 

читателите с историята и дейността му. 

 

2012 г. 

 

 368. Николова, Недка. Стефка Щипкова : 

Биобиблиографска справка / Състав. Недка Николова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2012. - 20 с. 
 Биобиблиографската справка запознава с живота и творчеството на 

Стефка Щипкова, дългогодишен библиотекар в Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

2013 г. 

 

 369. Иванова, Десислава и др. Лято в рими / Състав. 

Десислава Иванова, Адриана Цветкова ; Консулт. Милена 

Терзийска. - Видин : Регионална библиотека „Михалаки 

Георгиев”, 2013. - 26 с. : с цв. ил. 
 Книгата е издадена по повод 1 ноември – Деня на народните 

будители и включва стихове и рисунки на деца. 

 

 370. Николова, Недка и др. Митрополит Антим 

Видински : Първи Български екзарх : 

Биобиблиография / Състав. Недка Николова, Савина 

Димитрова, Христина Ставрева. - 2. прераб. и доп. изд. - 

Видин : Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2013. -

 119 с. 
 Биобиблиографията се издава по повод 145 години от ръкополагането 

на Антим Видински за митрополит във Видин и отделянето на Видинска 

епархия от Цариградската патриаршия, и 125 години от смъртта му. Целта е 

да се отразят всички материали за него чрез публикации в книги и в 

периодичния печат. 

  

 371. Христова, Галина. Найчо Томов Цанов : 

Биобиблиографска справка / Състав. Галина Христова. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2013. - 37 с. 
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 Биобиблиографската справка е подготвена по повод 90 години от 

смъртта на Найчо Томов Цанов. Съдържа негови статии, пуликации и книги 

за него. 

 

 372. Христова, Галина и др. Андрей Георгиев Андреев : 

Биобиблиографска справка / Състав. Галина Христова, Савина 

Димитрова, Цветана Божкова. – 3. прераб. изд. - Видин : 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2013. - 45 с. 
 Биобиблиографската справка е издадена по повод 70 години от 

рождението на Андрей Георгиев Андреев. Съдържа биографични данни и 

библиография на издадените авторски стихотворения и преводи и 

публикации за него. 

  

2014 г. 

 

 373. Николова, Недка. Христо Лишков : Библиографски 

указател / Състав. Недка Николова ; Ред. Десислава Иванова. -

 Видин : Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, 2014. -

 96 с. 
 Библиографският указател има за цел да представи творческия и 

изследователския принос на Христо Лишков в областта на краезнанието, в 

издирването и публикуването на данни за историческото, стопанско и 

културно развитие на гр. Видин, и за личностите, свързали живота и 

дейността си с града и допринесли за неговото развитие. 
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СПРАВОЧЕН АПАРАТ 
 

 

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ 

 

А 

Александрова, Райна  (за нея) 277, 309 

Андреев, Андрей Георгиев  (за него) 220, 372 

Андреева, Ива  (за нея) 295-296 

Андреева, Ивелина вж Андреева, Ива 

Антим I  (екзарх) (за него) 246, 248-249, 259, 370 

Антим Видински  (митрополит) вж Антим I (екзарх) 

Антиохов, Милен  12 

Антонова, Катя  8 

Апостола вж Левски, Васил 

Асенов, Цветан  (за него) 200, 211-212 

Б 

Балев, Димитър  (за него) 253 

Балканска, Деси  23 

Божкова, Цветана  352, (съавт.) 354, 372, (за нея) 34 

Бончев, Бърни  6 

Борисов, Борислав 54 

Борисова, Борислава  326, (за нея) 217-219, 232, 239, 261, 328 

Борисова, Пролет  157 

В 

Вазов  (за него) 273, 276 

Валентинов, Валентин Ментов  229 

Ванчева, Николина  (за нея) 232 

Василев, Васил  (за него) 223 

Василев, Орлин  (за него) 186, 260 

Вечкова, Поли  (съавт.) 365 

Вивалди  (за него) 282 

Видов, Румен  (за него) 165 
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Владимирова, Лора  156, 173, 180, 185, 195-196, 220, 227-228, 

238, 294, 301, 307, 326, 335 

Вълчев, Генади  (за него) 34-35, 172, 352 

Г 

Ганчев, Генади Вълчев вж Вълчев, Генади 

Гацович, Славолюб  (за него) 344, 347 

Георгиев, Михалаки  (за него) 130 

Гергов, Герго  (за него) 174, 178-179, 186, 194, 196, 222, 256, 260-

261, 295-296 

Гешева, Анелия (за нея) 213 

Грбович, Милорад  10 

Д 

Данов, Христо Г.  (за него) 228 

Дилов, Добромир  (за него) 261 

Димитрова, Веселина  (за нея) 207 

Димитрова, Савина  (съавт.) 351, 354, 366, 370, 372, (за нея) 26 

Дометиан  (НВП Видински митрополит) (за него) 141, 160 

Дончева, Дора вж Дончева, Тодорка 

Дончева, Тодорка  17, 40, 57, 70, 97, 102, 118, 156, 173, 357, 

(ред.) 351, 356, 358-359, 364, 367, (за нея) 7, 25-26, 31, 138, 146, 

171 

Е 

Еленков, Лъчезар  (за него) 237, 330, 353 

З 

Зарев, Владимир  (за него) 227, 339, 355 

И 

Иванов – Галуц, Ангел  (за него) 234 

Иванова, Десислава  185, 216, 228, 350, 365, 369, (съавт.) 364, 

(ред.) 373, (за нея) 190, 223, 255-256, 259-260, 263, 265, 267, 291, 

295, 301, 315, 344, 347-348 

Иванова, Мирела  (за нея) 227 

Иванова, Михаела  (за нея) 328 

Й 

Йорданов, Владимир  (за него) 14 
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Йоцов, Йоцо  3-4, 44 

К 

Каменов, Дени  230, (за него) 234 

Каменов, Красимир  209, 255 

Караджова, Анастасия  49, 62, 133 

Кирилова, Патриция  (за нея) 324 

Кирилова, Росица  325 

Костова, Йорданка  172 

Крумова, Зорница  207, 232, 275 

Кръстев, Владимир  21, 26 

Кръстев, Владо вж Кръстев, Владимир 

Л 

Лалова, Венка  (за нея) 21 

Лалова, Елза  (за нея) 21 

Лачев, Митко  (за него) 109, 121 

Левски вж Левски, Васил 

Левски, Васил  (за него) 64-65, 238, 278 

Лилов, Александър  (за него) 117 

Лишков, Христо  (за него) 9, 233, 294, 339, 373 

Лозанов, Тома  (за него) 234 

Любенова, Мая  (за нея) 264, 277, 309 

М 

Макавеева, Теодора  34, 167, 204, 218, 311 

Маринова, Графинка  (за нея) 12 

Методиева, Мартинка  (за нея) 256 

Миков, Михаил  (за него) 50, 258-259 

Миланова, Мая вж Любенова, Мая 

Милева, Леда  (за нея) 268 

Минева, Ваня  109, 127 

Михайлова, Цеца вж Михайлова, Цецка 

Михайлова, Цецка  22, 351, 353, 354, 360-361, 364, (съавт.) 9, 

352, (показ.) 359, (за нея) 26, 34 

Младенова, Зоя  (за нея) 264, 323 

Н 
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Недков, Димитър  (за него) 149 

Нешева, Елена  (за нея) 277, 309 

Николич, Мирко  (за него) 344, 347 

Николов, Борис  (за него) 50 

Николова, Недка  9, 248, 355-358, 362-363, 366-368, 370, 373, 

(съавт.) 364, (за нея) 31 

Николова, Снежина  70, 92, 102, 130, (за нея) 60 

Николова, Татяна  (съавт.) 13 

Нусиас, Костас  (за него) 325 

П 

Павлова, Стефка  40 

Пазвантоглу, Осман  (за него) 360 

Панова, Гергана  11, 13, 189, 202, 241, (съавт.) 364, (за нея) 348 

Паскин, Жул  (за него) 152, 366 

Пейчич, Мирко  111 

Петков, Иван  2, 359, (за него) 77-78 

Петров, Богомил  267 

Петрова, Румяна  335 

Пинкас, Юлиус Мордехай вж Паскин, Жул 

Поликарп  (архимандрит) (за него) 205-206, 218 

Попов, Тодор Илиев  (за него) 354  

Пресли, Елвис  (за него) 274 

Първанов, Ангел  1, 5 

Първанова, Зорка  (за нея) 33 

Р 

Раич  (архимандрит) (за него) 81 

Ромил Видински  (за него) 267 

Руденко, Александър  (за него) 304-305, 307, 312 

Русев, Александър  (за него) 157 

Рускова, Севда  (за нея) 28, 143 

С 

Савов, Владимир  234 

Савова, Цветомира  188 

Самуил  (цар) (за него)  297 
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Сиракова, Диана  260, 312 

Сиракова, Диди вж Сиракова, Диана 

Скарстейн, Тове  (за нея) 160, 162 

Славейков, Пенчо  (за него) 258 

Славчев, Ненчо  171, (за него) 195, 199, 357 

Смит, Дебора  (за нея) 16 

Софроний вж Софроний Врачански 

Софроний Врачански  198, 200-201, 205-206, 214, 239 

Ставрев, Мартин  (за него) 14 

Ставрева, Ваня  69, 116, 134, 162, 165, 175, 231 

Ставрева, Христина  (съавт.) 366, 370, (за нея) 14 

Станев, Емилиян  (за него) 207-208 

Станкова, Людмила  142, 205, 219 

Стоичков, Румен  (за него) 302 

Стоянов, Иван  238, (за него) 237, 330 

Стоянов, Петко  (за него) 113-114 

Сюлейман, Силвана  (за нея) 344, 347 

Т 

Терзийска, Милена  (консулт.) 369, (за нея) 306, 317 

Тодоров, Ваньо  (за него) 157 

Тодоров, М.  112 

Тодоров, Стефан  (за него) 27 

Тодоров, Тодор  187 

Тодорова, Анушка  180, (за нея) 363 

Тодорова, Мими  (за нея) 331 

У 

Уорлик, Джеймс  (за него) 174-176 

Х 

Хаджипетров, Петър  (за него) 362 

Хранов, Димитър  (за него) 251, 253 

Христова, Галина  371-372 

Ц 

Цанов, Найчо Томов  (за него) 371 

Цанова, Иванна  (съавт.) 9 
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Цветкова, Адриана  (съавт.) 369 

Цветкова, Светла 57, 97 

Ценов, Иван  (за него) 15 

Ч 

Чавдарова, Марияна  (за нея) 310-311 

Ш 

Шонева, Виолета  7 

Щ 

Щипкова, Стефка  (за нея) 368 

 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ 

 

А 

Америка вж САЩ 

Атина, гр., Гърция  325 

Б 

Бела Рада, с.  279 

Белоградчик, гр.  266 

Бойница, с.  297 

България  15-16, 84-85, 105, 117, 136-137, 144, 146, 149, 154, 163, 

165, 176, 210, 242-243, 258-259, 302 

В 

Вашингтон, гр., САЩ  358 

Видин, гр.  3-5, 8-25, 27, 29-30, 33-35, 37, 40, 42, 44-46, 48-50, 51, 

57-58, 60-65, 68, 71, 72-73, 75, 77-78, 80-82, 86-89, 92-95, 97-101, 

103-104, 106, 108-113, 117, 119, 121-125, 127-129, 132, 134-148, 

150, 152, 154-162, 165, 171-179, 181-183, 185-188, 190-196, 198-

204, 208-210, 214, 216-218, 220, 222, 225, 227-233, 237-239, 241-

242, 244-247, 249, 252-256, 258, 260-273, 275-277, 280, 283, 285-

286, 289, 291-295, 299-301, 303, 307-308, 310-312, 314-315, 317-

319, 321, 323, 326-328, 330-334, 337-339, 342-347, 349-351, 354, 

358, 360-361, 364, 368, 370, 373 

Видинска епархия  246, 249, 370 
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Видинска област  116, 163, 212, 281, 360 

Видинския край  31, 233, 292, 356, 361 

Видинско  5 

Видину вж Видин 

Враца, гр.  7 

Вълчек, с.  77-78, 359 

Г 

Гомотарци, с.  177, 279 

Д 

Дунав, р.  300 

Дунавци, гр.  144, 146-147 

Е 

Европа  105, 124, 183-184, 290, 300, 313 

Ж 

Жеглица, с.  279 

З 

Зайчар, гр., Сърбия  344, 347 

Западните Балкани  138 

И 

Иново, с.  229, 241 

Испания  235 

К 

Каленик, с.  279 

Кошава, с.  279 

Крайова, гр., Румъния  25 

Кутово, с.  144, 146-147 

Л 

Ловеч, гр.  14 

М 

Макреш, с.  279 

Марибор, гр., Словения  138 

Москва, гр., Русия  307 

Н 

Неготин, гр., Сърбия  73, 111-112 



 146 

Ново село, с.  279 

Норвегия  160, 162 

П 

Пловдив, гр.  223 

Р 

Раковица, с.  6, 220, 279 

С 

САЩ  15-16, 175-176, 242-243, 300, 315 

Северозападна България  359 

Синаговци, с.  279 

Т 

Търняне, с.  279 

 

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗДАНИЯ 

 

Б 

ББИА онлайн, сп.  13 

Бележница, сп.  10 

Библиотека, сп.  11 

Братство, в.  111-112 

В 

Видин, в.  17, 19-20, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 44-45, 47, 49, 56-58, 62-

63, 65-67, 72, 76, 85-87, 91, 94, 96-97, 100, 105, 108, 114-115, 121, 

123, 126, 133, 136, 138-139, 141, 147, 156-157, 159, 161, 163-164, 

168, 170-173, 176, 179-180, 184-186, 191, 195-196, 198, 200, 202, 

206, 208, 210, 212-215, 217, 220-222, 224, 227-229, 233, 237-239, 

241, 243, 245, 247-250, 253-254, 256-257, 259, 262-263, 267, 269, 

271, 274, 276, 278-279, 282, 284-285, 287-294, 296-297, 300-302, 

304, 306-307, 309-310, 318, 321-322, 324, 326-327, 329-333, 335-

336, 343-344, 346, 348, 350 

Видински гражданин, в.  16 

Видинският мост, в.  71, 75, 78, 80, 118-119, 124, 128, 132, 137, 

140, 144-145, 151, 153-155 
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Д 

24 часа, в.  175, 205, 231 

Дума, в.  242 

З 

Златия, в.  69, 134 

К 

Коледни празници, в.  116 

Конкурент, в.  24, 40, 42-43, 48, 59-61, 82, 88, 98, 101, 106, 109-

110, 113, 120, 122, 127, 129, 187, 209, 251, 255, 258, 264-265, 268, 

270, 277, 280-281, 283, 298-299, 315, 317, 323, 328, 338, 340-341 

Култура, в.  225 

Л 

LIGHT, сп.  12 

М 

Монитор, в.  152 

Н 

Ние, в.  14, 18, 25, 28, 30, 32, 34, 36-38, 41, 46, 50-51, 54-55, 64, 

68, 70, 74, 77, 79, 81, 83-84, 89-90, 92-93, 95, 99, 102-103, 107, 

117, 125, 127, 130-131, 135, 143, 146, 150, 158, 160, 166-167, 178, 

181, 183, 188-189, 192, 194, 197, 203-204, 207, 211, 216, 218, 223, 

226, 230, 232, 234-236, 240, 244, 246, 252, 266, 272-273, 275, 286, 

295, 303, 305, 308, 311, 313-314, 316, 319-320, 325, 334, 337, 339, 

342, 345, 349 

П 

Пчелица, в.  104 

С 

Сега, в.  23 

Слово плюс, в.  15, 21-22, 26, 52-53, 73, 149, 169, 182, 193, 199, 

201, 260-261, 312, 347 

Стандарт, в.  174 

Т 

Твоят ден, в.  142, 162, 165 

Труд, в.  148, 177, 219 
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