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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

Настоящето юбилейно издание е посветено на 50 годишнината от 

обявяването на библиотеката към читалище “Цвят” във Видин за Окръжна 

методическа библиотека и на всички нейни сътрудници работили през 

годините, дали своят принос за израстването и` като водеща културна 

институция в региона. 

От 1 април 1959 г. като резултат от новото административно-

териториално деление на страната, библиотеката получава статут на 

окръжна с метотически функции. Последващи нови административни 

разпореждания и промяна в изискванията и функциите на библиотеката, 

налагат преименуване през 1987 г. в Универсална научна библиотека, а от 

2000 г. в регионална. Междувременно с Решение на ОбС Видин през 1992 г. 

библиотеката получава името на видния наш съгражданин, общественик и 

книжовен деец Михалаки Георгиев. През годините библиотеката е 

притегателен център за будната видинска общественост като източник на 

знания и мъдрост. За своята дейност и стремежа да откликва своевременно 

на нуждите на читателите и обществените потребности, библиотеката е 

наградена с най-високата държавна награда – орден „Кирил и Методий” – I 

степен. 

Особено място в сборника заема библиографският указател. Целта е в 

него да бъде събрано всичко писано за библиотеката, както и създадените 

от нейните специалисти библиотечно-библиографски материали. По този 

начин е представена последователно през годините нейната дейност и 

значимост като културен институт и методически център. Хронологичният 

обхват на материалите е от 1869г. до края на 2008 г. 

При изготвянето на библиографията са ползвани материали от местния 

и централен периодичен печат, информацията от Общата краеведска 

картотека в отдел “Краезнание”, както и електронните бази данни на 

Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” – Видин. 

Тя е структурирана в два основни дяла: І дял - публикации в 

периодичния печат, свързани с библиотеката и ІІ дял с библиографските 

издания на библиотеката, отпечатани през периода 1961 – 2008 г. 

В първият дял издирените материали са подредени по тематични 

рубрики - видове дейности, извършвани в библиотеката, а вътре 

хронологично, което дава възможност да се проследи развитието на 

определената библиотечна дейност във времето. 

Във вторият дял подреждането е хронологично и вътре азбучно по 

името на автора или заглавието на библиографското издание. 

За улеснение на читателите след библиографската част, в края на 

изданието е приложен именен показалец, в който са включени имената на 
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всички онези, които са споменати в статиите и библиографските издания, 

било като автори или съавтори, било като имена, за които става дума. 

При библиографското описание на намерените материали е използван 

БДС 17264-91 за аналитично описание на съставни части от публикации в 

книжни материали и БДС 15419-82 за библиографско описание на книги. 

В Юбилейния сборник са намерили място и материали от и за наши 

колеги свързали по-голяма част от живота си с работа в библиотеката и 

станали неразделна част от нейната история, а също и поредица интервюта 

с които се връщаме назад в годините чрез техните спомени, мисли, чувства, 

и удовлетворение от постигнатото. 

Изданието представлява своеобразен пътеводител за развитието на 

библиотеката и израстването на библиотечните кадри през годините. То е 

предназначено за широк кръг читатели, за библиотекари и библиографи, 

общественици и студенти, за всички онези, които се интересуват от 

историята на най-голямата библиотека във Видински окръг, за тези които 

обичат книжнината и милеят за нейното съхранение и популяризиране. 

 

 

От съставителите 
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БИБЛИОТЕКАТА В ДАТИ 

 
 

1959 г. 

1 апр.  С писмо № IV–972 от 21 февр. 1959 г. на Министерството на 

просветата и културата библиотеката при читалище „Цвят” е 

обособена като самостоятелен културен институт с 

методически функции, с наименование Окръжна методическа 

библиотека, с книжен фонд 36 000 тома. 

 

1960 г. Към библиотеката е изграден Библиотечен съвет. 

 

1961 г. Отпусната е щатна бройка за “Справочно-библиографски 

отдел”, чийто фонд наброява 1 500 т. 

 

1965 г. Разкрит е самостоятелен “Детски отдел” с фонд над 10 000 тома. 

 

Въведена е система за обслужване чрез “свободен достъп”. 

Изнесеният на свободен достъп фонд е 12 000 тома. 

 

Поставено е началото на координиране на краеведската дейност 

между библиотеките във Видин, Враца и Михайловград. 

 

1966 г. От месец февруари 1966 г. се обособява фондът на отдел 

“Краезнание” – архив на краеведската литература и местния 

печат. 

 

1970 г. С постановление № 2 на МС се създава Окръжна дирекция 

“Библиотеки”, чиито функции поема Окръжна библиотека.Това 

дава нов тласък в развитието на библиотечното дело в окръга. 

 

1972 г. Започва дейност клубът “Млад приятел на книгата” към Детски 

отдел. 

 

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

 

1978 г. Към библиотеката се открива отдел “Централизирано 

комплектуване”, който обслужва всички читалищни библиотеки 

в окръга. 

 

1981 г. Поставя се началото на “Дни на литературата за родния край”. 
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Обособява се и фонд на читалня “Точни и приложни науки”. 

 

1984 г. 

10 май С Указ № 1430 на Държавния съвет на НРБългария за активна 

народополезна културно-просветна дейност и във връзка с 25-

годишния юбилей библиотеката е наградена с орден "Кирил и 

Методий" - І степен. 

 

1986 г. Открива се отдел “Изкуство”. 

 

1987 г. Във връзка с новото административно-териториално деление на 

страната, Окръжна библиотека се преименува в Универсална 

научна библиотека. 

 

1988 г. “Справочно-библиографски отдел” съвместно с филиалът на 

ЦИНТИ във Видин провеждат “Дни на информацията”. 

 

1991 г. С Решение №56 от 11.03.1991 г. и Решение №82 от 6.05.1991 г. 

на Временния изпълнителен комитет на Общинския съвет – гр. 

Видин на Универсална научна библиотека се подсигуряват 

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

палата. 

 

1992 г. 

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

Решение №44, за даване име на библиотеката във Видин. С 

тържество и водосвет, Универсална научна библиотека взема 

името на видния наш съгражданин, общественик и книжовен 

деец – Михалаки Георгиев. 

 

1993 г. 

6 май Библиотеката получава дарение от Българското 

представителство на Британския съвет у нас – 3 000 английски 

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

май с тях е открита изложба от Дейвид Стоукс – директор на 

Представителството на Британския съвет. 

 

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

предадени на бесарабските българи от с. Паркани – Молдова 

150 книги. 

 

1994 г. Обособен е фонд “Стари, редки и ценни издания”. 
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Направено е второ дарение от Британския съвет на стойност 

1000 британски лири с книги, касети и абонамент за вестник 

“Гардиан”, и списание “Практически английски за учители”. 

 

1995 г. 

юни За трета поредна година Британският съвет отпуска 1 000 

британски лири, с които да бъдат закупени от водещи 

британски издателства като “Лонгман”, “Оксфорд”, 

“Кембридж” ценни справочници и учебни помагала за 

изучаване на английски език. 

 

1998 г. Изготвен е проект за автоматизация на библиотечно-

информационните процеси.  

 

1999 г. Библиотеката кандидатства с Проект за автоматизация на 

библиотечно-информационните процеси пред Фондация 

“Отворено общество”. Проектът е одобрен за сумата от 6000 

долара, с които са закупени 4 компютъра, принтери и софтуер. 

 

Изградена е локална компютърна мрежа и започва изграждането 

на електронни каталози и картотеки. 

 

Основан е отдел “Автоматизация”. 

 

Дарение от 250 тома литература направиха издателствата 

“Абагар”, “Фют” и “Мириам”. Стойността на дарението е над 2 

млн. лева. 

 

2000 г. След ПМС № 153/27.07.2000 г. библиотека “Михалаки 

Георгиев” получава статут на регионална библиотека и е 

натоварена с функции на зонална библиотека, методичен център 

за Северозападна България, включващ областите – Видин, 

Монтана и Враца. За своята издръжка тя получава допълнителна 

субсидия от Министерството на културата. 

 

Библиотеката е включена в глобалната мрежа Интернет и има 

регистрирана електронна поща. 

  

2001 г. В библиотеката е учреден Обществен съвет. 

  

2002 г. През 2002 г. е открита “Чуждоезикова читалня”. 
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2003 г. Библиотеката е представена в Интернет с уеб страница 

www.libvidin.net. 

 

2004 г. От годишната субсидия, отпусната от Министерството на 

културата са закупени още компютри, с което броят им в 

локалната мрежа на Регионална библиотека “Михалаки 

Георгиев” става 15. 

 

Поддържат се 9 електронни бази данни. 

 

2005 г. Тържествено честване 135-годишнината от създаването на 

библиотека във Видин. 

 

Издадена летописна книга на библиотеката. 

 

2006 г. Установени връзки с Народна библиотека "Доситей Новакович" 

- гр. Неготин. На съвместно мероприятие представена книгата 

“Искри от огнището. Легенди и предания от Видинския край”, 

издание на отдел Краезнание. 

 

Реализирано 2 издание на биобиблиографията за краеведа 

Генади Вълчев. 

 

2007 г. Защитен проект по програма "Българските библиотеки - 

съвременни центрове за четене и информираност" на 

Министерството на културата. 

 

Прието дарение детски книги от женската организация Inner 

Wheel Club Vidin на стойност от 1000 лева. 

 

Представяне на книгата на Иван Петков "Вълчек: Исторически 

очерк в документи, спомени и легенди", издание на Регионална 

библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин. 

 

На 1.11.2007 г. по повод 161 годишнината от основаването на 

Народна библиотека "Доситей Новакович" - гр. Неготин, 

служители от Регионалната библиотека посетиха своите колеги 

и обмениха опит по редица библиотечни проблеми. 

 

2008 г. На среща с почетни граждани на Видин бе представен 

"Биобиблиографският указател "Почетни граждани на Видин 

1886 – 2007". 
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На 23 октомври 2008 г открит Център за информация и 

справочно-библиографско обслужване, който предлага на 

читателите безплатен достъп до Интернет. 

 

Проведен семинар на тема "Информация и култура – достъп за 

всички" с библиотекари от окръга и специалисти от народната 

библиотека "Доситей Новакович" от гр. Неготин, Сърбия. 

 

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 библиотеката работят 19 библиотекари и специалисти с 

различни степени на висше образование. 

 

 

БИБЛИОТЕКАТА ЛИ ? 

Есе 

 

Библиотеката ли? – Тя е живота ми! И не само моя. Тя 

е душата ми! И не само моята! Това е онази най–нежна 

фибра, която не всеки знае, че я притежава, но аз съм жива 

благодарение на нея. Жива, значи духовно чувствителна, с 

будно око и изострени до болезненост сетива. 

Библиотеката ли? 

Аз съм това, което Вие очаквате, и което обичате в мен – 

благодарение на нея. 

Нашата взаимна обич започна още при бай Енчо. Само дни бяха 

минали от назначението ми, бях на 18 години, когато читател попита за 

“Падането на Париж” на Иля Еренбург. Бай Енчо понечи да стане, но аз го 

изпреварих. Бях запомнила дебелото томче на най–горния рафт. Тогава, той 

ми каза:”Браво!”. Това беше неговата благословия, а той беше строг и 

взискателен човек. И още нещо – знак, че библиотеката ме иска. 

Аз обичах библиотеката и тя ми се отплащаше, но всичко това би 

било без значение, ако го нямаше Негово Величество Читателят. Него аз 

много уважавах. И на каквито и въпроси да ме подлагаше, бях готова с дни 

да се ровя, но да получа неговото:”Благодаря!”. То хранеше душата ми, 

чувствата и интереса към книгата. 

Не подреждах книга преди да съм си откраднала от нея мисъл, цвят, 

картина, звук.... Да! Книгите издават звук подобен на изворче, което си 

проправя път. Когато прочитах книгата я оставях, тя да почине от мен, а аз 

да я събера в няколко реда, с които да я представя пред читателя. 

Диск 2 №2 

Цеца 

Иванова 
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Книгата има душа! Чели ли сте “Руски характер” на Толстой, 

“Орелиен” на Л. Арагон или “Тополчице моя с червена забрадка” на Ч. 

Айтматов? Ако сте чели, ще разберете, каква е душата ми, ако ли не, 

намерете своя книга с душа. Всяка книга е предназначена за някого и тогава 

идва ред на библиотекаря – човек с взискателна и престижна професия. 

Библиотеката има свой въздух, като в храм и свои хиляди гласове и аз 

написах диптиха: 

1. Библиотека!                                2. Влизам в храм. 

    Гласовете                                        Излизам с мисъл 

    Ви чувам!                                        по- мъдра. 

Библиотеката ли? 

В нея изчетох много книги, много повече раздадох и се срещнах с 

много хора с различни професии, свои характери и интереси. 

Как успявах ли? Не обичах думите “не знам” и “не мога”, не обичах 

да не съм информирана, а по-късно ми помогна Лидия Симеонова с нейните 

малки бисерчета като този: 

”На група граждани задали въпрос: Едно джудже живее на 10-я етаж, 

но ползва асансьор до шестия. Коя е причината? Последвали отговори: 

Време за една цигара; Иска да се поразходи; Избягва някакъв шум... А 

отговорът бил само една крачка от всеки. Трябвало е да застанат на мястото 

на джуджето, което стигало само до 6-то копче.” Така се научих да заставам 

на мястото на читателя. 

Библиотеката ли? 

Тя ме срещна с необикновени читатели и необикновени творци. 

Творците издирвах, посещавах, организирах срещите им с читателите, а по-

късно и ги представях. Между тях са: Ст. Ц. Даскалов, Лиана Даскалова, 

Младен Исаев и Людмила Исаева, Станка Пенчева, Ваня Петкова, Вера 

Мутафчиева, Петър Караангов, Петър Константинов, Константин 

Кюлюмов, Валентин Караманчев, Стефан Коларов и много други. 

Когато дадох за първи път свои стихове на Младен Исаев, той ми 

каза:”Пиши и изпращай!”, но аз бях свенлива и несигурна. И дочаках 

думите да узреят и импулса за писане да ме вдига от сън. 

Ако мога да пиша, ако приемате, че са добри стиховете ми, то затова е 

виновна БИБЛИОТЕКАТА – общия дом на всички култури и таланти, както 

и на хората, които през годините работеха и работят в нея. С тях споделях 

живота си, радостите и мъките си. Те и днес са тези, които улавят 

сподавената ми въздишка. 

БЛАГОДАРЯ !!!! 

Цеца Иванова, февруари 2009 г. 
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ПИСМО В БУТИЛКА 

на Видин 
 

Когато в тъмното пристъпя,  

недейте да заключвате вратите 

на МОЯ ГРАД и МОЙТА 

КРЕПОСТ! 

Реката все ще си тече... 

Там някъде е моето писмо 

   в бутилка- 

дописвам го сега. 

А Слънцето от Севера изгрее ли,  

ще тръгнат ладийките на 

мечтите, 

на спомените и на дните, 

които днес по стъпките броим. 

 

Когато в тъмнината стъпя 

обърната към Вас и към Брега 

   с лице ще бъда. 

И някой, във прокуденото мое 

време 

ще пророни глас 

на старосеверняшка песен. 

Така са се отплащали жените 

на всички войни в Равнината. 

Камбана бие! Вей се знаме, 

ечат гърлата-ехо от Балкана. 

 

Когато Там пристъпя, 

   Там, Оттатък 

очите ми ще носят Вас 

   и красотата 

на всеки цвят под видинско небе 

и мириса на Крема и Липата. 

Ще духне нежно-хладен вятър  

и на простора ще се вее 

   Моето сърце. 

Изтрито е до бяло. 

 

Такива бяхме! Всичкото посяхме 

и хвърлим ли последната си риза 

в Реката или някъде в Земята,  

ще никне и последен глас 

загледан в разораното небе 

 

от думи и молитви: 

Да не се забравя нищо! Нищо! 

Защото, 

  Най-забравата 

   Боли. 

 

Боли от отеснялото ми време 

и от оловния живот, 

но най-боли ме 

  ДНЕШЕН ДЕН НА 

ВИДИН, 

останал птичето гнездо. 

И лазят бурени по къщи,  

пълзи и влага, и тъга... 

Къде сте, мили, МЪДРИ ХОРА,  

подайте си ръка! Душите 

обходете по-дълбоко! 

Станете и след падане! 

Не заслужава Видин Тази участ 

и никой – нашата съдба. 

Аз знам, че няма цвят без корен, 

тъй, както имат и делата цветове. 

 

Когато Залезът ми свърши 

и тъмнината стане ПЛЪТЕН 

МРАК 

недейте да заключвате вратите 

   НА МОЯ 

ГРАД!- 

Душата ще се лута 

и ще разплаче Синьото небе. 

По КУЛИТЕ НА КРЕПОСТТА  

   Ще заръми 

разплаканата тишина... 

НА МОЯ РОДЕН ГРАД!!! 

 

Цеца Иванова, октомври 2008 г.
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Снимка: диск 2 №13 
БИБЛИОТЕКАРИ 

 

Тяхното всекидневие ни е 

потребно винаги. И когато сме край 

машините. И в минути на отмора. И в 

съсредоточени дни пред изпит. И за 

повишаване на квалификацията. 

Повечето от тях са с 

двадесетгодишен трудов стаж. Надежда Кръстева отдавна е „навъртяла” 

тридесет години сред книгите. Цеца Иванова и Валентина Йонова са 

„двадесет и две годишни” библиотекарки. Догонват ги Елена Ставрева, 

Савина Илиева, Стефка Щипкова, методистите... А това е показател за 

овладяно майсторство в професията, за любов към избраното призвание, 

за съпричастност към отговорната роля на книгата. 

Един поглед върху плановете и мероприятията на окръжната 

библиотека ни дава ясната представа за обществената и ангажираност. 

Културно-масовата дейност е активизирана значително, 

справочните издания – с практическа насоченост, методическата помощ 

– навременна, компетентна, разностранна. 

Само който не е бил библиотекар не познава трудностите по 

привличането на читатели. А единадесетте библиотекарки и 

библиотекари са достигнали 14 000, половината от които – специалисти 

със средно-специално и висше образование. Напрегнати са и 

показателите в раздаването на книги – достигнати са повече от 250 000 

тома... Това нареди м. г. библиотеката на трето място в националния 

преглед. Какво характеризира работата им в това отношение? 

Внедряване на нови форми, диференцирана дейност със специалистите, 

ежедневна загриженост за подобряване на индивидуалните контакти с 

останалите читатели, овладяно майсторство, висока отговорност за точно 

изпълнение на дневните задачи. Всеки читател се е убедил, че 

библиотечните работници умеят непосредствено да общуват, познават 

напълно книжния фонд и онова, което препоръчват е с практическа 

полза. И затова контактите с читатели са действени, изпълнени с 

интересни диалози, с напътствия, с инициативност от страна на 

библиотекарите. Освен това, предлагат се и допълнителни помощни 

материали – картотеки, справочни помагала, тематични и актуални 

витрини. И най-важното – на читателите се предоставят добри условия и 

възможности да направят своя избор, да се прецени неговата точност и 

пълнота. 

Сега усилията на колектива на окръжната библиотека се 

съсредоточават за достойно посрещане на славния юбилей на Октомври. 
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Предвидените инициативи една по една се реализират. Приготвя се 

библиография за дванадесетгодишните връзки и контакти на дружбата 

между Видински окръг и Ровненска област в Украйна. В усилена 

подготовка е окръжната конференция посветена на украинските жени. 

При подчертан интерес и активност премина литературната вечер 

„Сибир – загадката на века”. Детският отдел на библиотеката раздава 

книги за съветската страна, организира викторини, рецитали, а 

седмицата на литературата и изкуствата за деца се превърна в спонтанен 

празник на непрекъснатите контакти със съветските деца чрез книгите.  

Така работят библиотекарите от окръжната библиотека – с любов, 

всеотдайност, резултатно. 

 
Ивков, Стоян. Библиотекари. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 60, 23 май 1977. 

 

 

 

ПЪТ КЪМ СЪРЦАТА НА ХОРАТА 

Очерк за Севда Рускова 

Директор  на библиотеката от 1964 – 1984 г. 

Снимка диск 2 №3 

Оперативката продължаваше почти час. 

Завеждащите отдели правеха отчет за месеца, 

посочваха нерешените въпроси, споделяха 

вижданията си за предстоящите задачи, търсеха съдействие, предлагаха. 

Севда Рускова слуша внимателно. Проблемите на Видинската 

окръжна библиотека са и познати толкова добре, толкова силно и 

неотлъчно живее с тях, че където и да се намира, каквото и да върши – 

винаги е там, сред книгите. Винаги тя търси новото. Премисля какво да 

се направи, какво да предложи, че да може целият колектив да се 

ангажира по-пълно, всеки да покаже това, което може. 

А проблеми има. По-точно това са изискванията на времето, в 

което живеем. В заемната за възрастни всичко върви добре, но като че ли 

темпът на четенето не може да удовлетвори Рускова. Библиотекарките са 

инициативни, с опит. Едната – работи повече от тридесет години тук, 

другата – над двадесет, а третата – близо десетина. В помощ са 

привлечени активистите. Помагат и учителите. Разраства се работата с 

трудовите колективи. Конкретно се задоволяват интересите на 

специалистите. Все още има резерви в пропагандирането на 

литературата по техническия прогрес, предимно в подхода на 

библиотекарките. Такъв е изводът. Мероприятията могат да се намалят, 

но да се засили ефектът, да се следи как расте интересът към книгата 

след всяка изява. Като че ли се забравиха изпитаните форми на 
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непосредствен контакт с читателя и на първо място – беседите с 

читателите. 

Методистите отново поставят въпросите за активизиране на 

библиотекарите по места. Други органи повече ги търсят и им поставят 

задачи, а за кнокретната библиотечна дейност не остава достатъчно 

време. 

Въпроси поставят филиалните библиотеки, справочният отдел 

отново настоява за съдействие по подобряване на външния вид на 

изданията, нужни са допълнителни средства за докомплектуване – това 

искат библиотекарите от службата за централизирано комплектуване. 

Конкретни задачи има и директорката. Само оня, който не е 

работил в библиотека, не знае с какво е изпълнено всекидневието на 

един директор. Ръководител, координатор, пряк изпълнител, 

общественик, член на няколко бюра... За миг само си спомни каква 

подготовка беше направена за читателската конференция по въпросите 

на героичното минало на окръга. Всичко мина както тя искаше, до 

последния детайл и конференцията имаше успех... Сега обаче в нея  

живееше една мисъл – час по-скоро да се решат всички въпроси, от 

които зависи подобряването на материалната база на библиотеката. 

Далече е от становището, че условията са пречка за по-нататъшно 

нарастване на показателите, това никога не беше дори и помисляла. 

Животът налага просто окръжната библиотека най-после да има 

възможности така да устрои дейността си, че да отговори на 

потребностите на читателите. 

Какво е сега – библиотекарите полагат максимум усилия да се 

набави и предложи всичко, но в края на краищата пространствените 

възможности налагат компромиси. Да се правят компромиси, когато 

пропагандираш книга? Не и се иска повече условията да подтискат 

инициативата на библиотекарките. Сега библиотеката е един от най-

малките колективи между окръжните библиотеки в страната, но с едни 

от най-добрите показатели – количествени и качествени – по обхватност, 

по читаемост, по книгоосигуреност на жител, по броя на мероприятията, 

по новозакупените книги. 

Тъкмо за това напоследък трудно могат да я намерят в кабинета и 

– все е в окръжните и общинските инстанции, за да търси решение на 

проблема. 

Нейният кабинет не отговаря на съвременните изисквания, но и тя 

не стои в кабинета. Тя е при всички, там, където се решават 

всекидневните задачи по пропагандата на книгите, в отделите, в окръга, 

сред трудовите колективи и ръководствата на обществените 

организации. 

А има и други дни – когато телефонът непрекъснато звъни, а 

директорката е във филиалите, ония библиотеки, където в отдалечените 
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квартали на окръжния град са и клубът и помещенията за събрания, и 

мястото за културно-масови изяви от всякакъв род. 

Телефонът звъни, някой ще почака, но да почака една 

библиотекарка, която току-що е завършила Библиотекарския институт и 

за първи път се сблъсква с трудности, С. Рускова не може да допусне. От 

рано тя е там, още преди да е пристигнала библиотекарката. Премисля, 

сравнява, съставя си план как да подходи, какво ще препоръча, как ще 

предразположи библиотекарката, кого от кварталните активисти ще 

потърси, какви срокове за задачите ще постави. Всичко е уточнила още в 

библиотеката, но никога не е свикнала да я кара по правила, затова 

последното уточнение май ще е най-добро. Освен това знае, че младите 

идват в библиотеките с идеалните представи за библиотечната работа – 

научен уклон, технически средства, изучаване на читателски интереси, 

условия за самостоятелна работа и какво ли още не. Но 

библиотекарството заедно с всичко друго е и неблагодарна работа, 

въпреки че някои хора завиждат на библиотекаря заради 

спокойствието... Всичко друго, но не и спокойствие има в една 

библиотека. Спокойният човек не може никога да стане библиотекар. 

Затова и тя, директорката, която повече от 20 години е сред книгите, има 

какво да каже на едва започващия библиотекар, има в практическата 

работа тънкости, и ако не се разберат още в началото, младият 

библиотекар ще бъде загубен за попрището. 

Тогава преди 20 години на нея никой не и помагаше, сама 

трябваше да се справя с какво ли не. В мислите, в спомените, в 

представите на всички, които я познават, Севда Рускова не е 

петдесетгодишна. А времето сред книгите е отминало. Започна по 

младежки, с оня огън, разгорял се по време на бригадирското движение 

край горноломската централа. Със същата любов и всеотдайност. Ден и 

нощ не излизаше от библиотеката в Окръжния комитет на партията. Ако 

свърши техническата работа, идват справките. Ако няма справки – 

новите книги чакат. Редовно се включваше в практическата работа на 

отдела „Пропаганда и агитация”. А време за самостоятелни занимания 

почти не оставаше. Но библиотекар, който не попълва познанията си за 

книгите, за читателите, ако не работи за разширяване на собствения си 

кръгозор – той е свършил, първо за себе си, после за библиотеката. И тя 

не жалеше времето си. Дори не можа да почувства и онова голямо 

доверие, когато преди повече от 16 години я издигнаха за директор на 

Окръжната библиотека. Това са преди всичко години на един път, който 

върви все нагоре. Към сърцата на хората. Към повелите и изискванията 

на времето. Към онова голямо доверие, което не може да се измери с 

нищо друго – освен с вътрешното богатство на човека. С голямото сърце 

на човек като Севда Рускова. Всеки, който я познава, така ще каже! 
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Диск 2 №4 

Ивков, Стоян. Път кам сърцата на хората: Очерк. // Б и б л и о т е к а р, 

1980, № 3. 

 

 

 

 

 
ПРИЯТЕЛ И СЪВЕТНИК 

 

 

Очерк за Надежда Кръстева 

 

Има много професии достойни за уважение. С благодарност си 

спомням моите първи учители, които ме научиха да чета и пиша; 

възхищавал съм се от майсторството на артистите, чиито образи от 

сцената запомних за цял живот. Със затаен дъх съм слушал прекрасното 

изпълнение на музикантите, винаги са ме радвали картините на 

художниците, с вълнение съм наблюдавал трудната работа на 

печатарите. Като дете винаги съм си пожелавал да бъда библиотекар. В 

игрите и мечтите съм се виждал сред хилядите томове, скрили зад 

кориците си чудния свят на знанието, да посрещам и изпращам 

почитателите на книгите, да им бъда приятел и съветник при избора на 

интересно четиво. И ако не съм станал библиотекар и не живея сред 

света на книгите, то поне дълбоко уважавам труда на тези скромни и 

тихи хора. 

Читалищната библиотека на Видин винаги ме е привличала с 

огромното си богатство. Посещавам я още като ученик в прогимназията. 

С часове се ровех в каталозите, търсех книги за отговор на хилядите 

въпроси. Веднъж прочетох заглавието „Как е произлязъл животът”. 

Автора не си спомням. Старият библиотекар Енчо Нешев упорито 

отказваше да ми даде тази книга. Отначало ме уверяваше, че не е за 

ученици, а когато завърших гимназията – че е загубена. 

През есента на 1943 година в библиотеката постъпи на работа 

Надежда Кръстева, която току-що беше завършила гимназия. Зарадвах 

се. Дни наред ходех в библиотеката и чаках случая да ме обслужи новата 

библиотекарка. Един ден Енчо Нешев го нямаше и помолих Надежда да 

ми намери отдавна търсената от мен книга. Още тогава тя ме увери, че 

книгата не дава отговор на въпроса, който ме интересува. Когато четях 

книгата, останах разочарован. Кръстева излезе права. Затова пък ми 

посочи други интересни книги. 

От тогава минаха повече от 20 години. Често посещавам 

библиотеката и винаги съм доволен когато Надежда Кръстева ме 

обслужва. Забелязал съм, че мнозина от читателите предпочитат да 

бъдат обслужени от нея. Тя познава голямото богатство на библиотеката, 
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предпочитанията, склонностите и вкусовете на читателите. Не само аз, 

но и много мои познати са и благодарни за нейната отзивчивост. Тя не се 

изразява само в любезното посрещане и изпращане. 

Бил съм свидетел – идва гражданин и търси книга. Не знае автора, 

не знае и точното й заглавие. Мъчи се да обясни какво търси. Вместо 

стереотипния отговор: „Потърсете в каталога или на рафта”, Кръстева 

веднага сама се заема да намери исканата книга. Ако търсената книга е 

дадена за четене другиму, тя не забрявя другия път, когато читателят 

дойде да му я предложи. С охота приема поръчки за една или друга 

книга. Винаги любезна и търпелива, тя обяснява, съветва, препоръчва. 

Кръстева не е пасивен библиотекар. Когато дойде читател, който не е 

ориентиран, който не знае какви книги да вземе, тя беседва с него, 

интересува се каква е неговата професия, какви са вкусовете и 

предпочитанията и такива читатели не излизат с празни ръце. 

Да работиш на едно място 23 години. Всеки ден непрекъснато да 

посрещаш и изпращаш читателите от най-различни възрасти, с 

разностранни интереси, да задоволиш всички желания и нужди от 

интересно четиво съвсем не е лесно. Голяма част от читателите се 

интересуват от постиженията на науката, стремят се да обогатят своите 

знания, да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват. Има и 

такива, които учат в техникумите и висшите учебни заведения, 

задочници и за тях Надежда Кръстева е добър съветник и приятел. 

Повече от една трета от читателите търсят научна литература, но не са 

по-малко и ония, които искат обществено-политическа литература. 

Рядко са хората, които горещо обичат своята професия и работят с 

жар години наред. Такива хора са скромни, тихи, не шумят. Те работят 

упорито и оставят трайни следи след себе си. Такива хора се обичат и 

уважават от всички. И ако днес Надежда Кръстева посреща и изпраща 

посетителите и изпълнява една от най-трудните задачи в библиотеката, 

това е защото много обича своите приятели – читателите. Тя много 

добре познава наличния книжен фонд и непринудено и умело предлага 

книги на ония, които всяка седмица прекрачват прага на нашата, 

видинска съкровищница. 

 
Миндизов, Г. Приятел и съветник. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 42, 22 май 

1966. 
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ПРОФЕСИЯ, ПРЕВЪРНАТА В ДАРОВАНИЕ 

Очерк за Иванка Страшимирова 

 

Малцина са хората, които не познават Иванка 

Страшимирова от заемна за възрастни в окръжната 

библиотека. Тя е консултант за българска 

художествена литература, отговаря за работата по 

разпространение и популяризиране на 

произведенията, разглеждащи въпросите на изкуството, естетиката, 

естетическото възпитание. И ако читателите предпочитат българската 

художествена литература, ако са намерили търсената, нужната книга по 

проблемите на естетическото възпитание, заслугата е на Ванчето, както я 

наричат те. Уверено, с професионално самочувствие, тя умее да 

„съкрати” пътя на книгата до онези, за които е предназначена. В 

хилядите и срещи с читателите и помага не само природното 

благородство, но и грижливо възпитаната самовзискателност и амбиция 

на неуморен, търсещ човек. Отзивчивостта й към хората от различни 

възрасти и професионални групи идва от чувството и на отговорност 

пред всеки от тях, от желанието да се отговори компетентно на техните 

въпроси, да се задоворят търсенията им. 

Какво означава за Иванка Страшимирова това? Не само труд да 

обозреш един огромен книжен поток, но и да акумулираш чрез 

собствената си прозорливост и професионална подготовка актуалното и 

нужното и с умение навреме и на място да употребиш натрупаните 

информация и знания. Тя познава българската художествена литература 

не само като краен продукт, но е в течение на творческия и процес, на 

литературната теория и критика, които създават у нея висока 

художествена мярка. И тя не е само цел, а необходимо условие за работа 

с читателите. Това, че Иванка Страшимирова превръща професията си в 

дарование потвърждават и новостите, които придоби нашата работа с 

хората. Непресекващото и търсене я направи един от първите лектори 

пред средношколци за повишаване на тяхната библиографска култура. В 

малката зала на заемната за възрастни, в часовете по български език и 

литература, които от няколко години се „изнасят” тук, учениците с 

интерес слушат онова, което тя им разказва за запазени старобългарски 

писмени паметници, за творческия процес и жизнения път на редица 

български писатели. 

Ако днес съдим за човека и по домашната му библиотека, за 

библиотекаря мерило за труда са хората, потърсили помощта му. При 

Ванчето винаги има читатели, които оживено разговарят с нея, чакат я да 

свърши с един, за да помогне в търсенията на друг. До тях тя е стигнала 

и с участитето си в масовите мероприятия на библиотеката – 

конференции, срещи с литературни творци, разговори по определени 
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книги в производствени колективи. Тази дейност тясно я свързва с 

читатели от различни социални групи, дава и възможност да опознае по-

добре техните предпочитания и вкусове, да привлича повече хора в 

библиотеката. 

Безшумно, скромно, ежедневно Иванка Страшимирова участва в 

духовния живот на града и окръга ни и във всяка среща с читателите 

оставя частица от своята всеотдайност, от душевността си на знаещ 

събеседник – търпелив към онези, които още много трябва да научат, 

строг и прецизен към тези, които все още не умеят да подберат от 

многото важното, същественото. 

Сега ще видим Иванка Страшимирова забързана от едната сграда 

на библиотеката към другата – предстои откриването на отдел 

„Изкуство” и тя бърза да подреди големия фонд от ноти, плочи, графики 

и книги. За да разгърне голямата си мечта да работи в света на 

прекрасното. 

 
Иванова, Цеца. Професия, превърната в дарование. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 19, 13 февр. 1986. 

 

 
 

Тодорка Дончева 
Биографични данни: 

Година на раждане: 1951 г. 

Място на раждане: гр. Видин 

Длъжност: директор 

 

 

 

- Г-жо Дончева, какви са Вашите 

отговорности и задачи, като дирестор на Регионалната 

библиотека? 

В библиотечната професия съм от 1971, веднага след завършването 

на института. Щастлива съм, че съдбата ми отреди тази професия, 

защото книгата носи духовна и интелектуална удовлетвореност. 

Работила съм във филиална библиотека, а от 1979 година съм в Окръжна 

библиотека. Преди да стана директор на библиотеката съм работила в 

отделите – Централизирано комплектуване и отдел Заемна за възрастни.  

От края на 1992 година след конкурс съм назначена за директор на 

библиотеката.  

От този момент трябваше да променя много неща в ежедневието 

си и въобще не предполагах, че ще ми бъде трудно в първите години. 

Трябваше да се уча на административна работа, която беше коренно 

Диск 2 №1 
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различна от библиотечната. Най-трудното ми беше да се науча да 

поставям задачи на колегите си. Радвам се, че колективът на 

библиотеката ме подкрепяше тогава, а и сега с вече подмладения състав, 

работим като екип. 

- Разкажете ни повече за историята на видинската 

библиотека.  

Регионалната библиотека е приемник на основаната през 1870 

година от учениците на Костаки Търновски библиотека при читалище 

„Цвят”.  

Активно участие в изграждането на библиотека и читалня взимат 

Михалаки Георгиев, Димитър Хранов, Димитър Златарев. Особена е и 

заслугата на митрополит Антим I за събиране на средства. 

През годините на основаването на библиотеката, тя е била 

затворена само по време на Междусъюзническата война, поради 

опасност от холера и по време на наводнението през 1942 г. 

От 1 април 1959 година библиотеката е обособена като 

самостоятелен културен институт, след ново териториално деление и 

създаването на окръжните градове. Тази година ще честваме 50 годишен 

юбилей. 

От 1959 г. се слага началото на диференцираното обслужване на 

читателите. В периодите 1959 – 1988 г. се обосновават отделите Заемна 

за възрастни, Заемна за деца, Читалните, отдел Краезнание, Изкуство, 

Междубиблиотечната заемна служба. В последните години са обособени 

– Чуждоезиковата читалня и Център за достъп до Интернет, отдел 

Автоматизация. 

През годините много трудности в работата на библиотеката 

създаваше  нейната разпокъсаност в две различни сгради. От 1991 

библиотеката е настанена в сградата на бившия партиен дом и са 

създадени добри условия за работа на читателите. 

След постановление на Министерски съвет №153 от 2000 година 

на библиотеката е даден статут на регионален културен институт и 

библиотеката става зонална за областите Видин, Враца и Монтана. Това 

беше признание за работата на всички служители в библиотеката. 

Библиотеката е носител на орден „Кирил и Методий” – I-ва степен. 

- Всеки от нас познава от години персонала на библиотеката. 

Има обаче и нови лица. Как става подборът на кадри и има ли 

желаещи да работят при Вас? 

През годините много хора са работили в библиотеката и са 

оставили своя следа. Не мога да не спомена бившата директорка Севда 

Рускова, която 20 години беше директор, Надежда Кръстева, Савина 

Илиева, Цветана Иванова, Елена Нешева, Стефка Щипкова, Савина 

Борисова, Христина Ставрева, Иванка Страшимирова. 
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Младите хора, които днес работят в библиотеката, имат висока 

степен на висше образование – бакалавър и магистър по библиотечно-

информационни технологии. Радвам се, че съм успяла да подбера хора, 

които като мен обичат професията си. 

- Съвсем наскоро имахте ежегодно годишно-отчетно събрание, 

каква е равносметката за изминалия период? 

2008 година бе успешна за нас. Ежедневно библиотеката беше 

посещавана от около 180 жители на града. Имаме раздадени повече 

библиотечни материали в сравнение с 2007 година и повече посещения. 

Имаме читатели, които през целия си живот са посещавали 

библиотеката. През миналата година поздравихме нашия читател бай 

Петко, който навърши 90 години. 

- Четат ли децата днес? Как привличате най-малките 

читатели? 

За да провокираме техния интерес организираме различни детски 

празници – викторини, рецитали, детски утра, четене на книги, 

екскурзии в библиотеката, прожекции на анимационни филми и много 

други. Децата с голямо желание се включват в тях, а през лятото 

участват като доброволци и подлепват книги, участват в събирането на 

книги от закъснели читатели и по-малките играят с игрите в игротеката.  

Преди броени дни проведохме детско утро „Баба Марта ни е на 

гости”, с което по традиция Детския отдел празнично отбелязва 1-ви 

март. При изработването на мартениците за празника през целия месец 

февруари децата работиха усърдно. Много е хубаво да виждаш около 

себе си усмихнати и щастливи деца. Тогава работата не е трудна. 

- От коя година датират най-старите Ви книги? 

В библиотеката имаме изграден фонд „Стари и ценни книги”, 

който наброява 1682 библиотечни единици. Най-старата книга е 

издадена в Белград през 1836 година. Нарича се „История на хървати, 

българи и сърби”. 

В библиотеката се пази и първото течение на първия български 

земеделски вестник „Ступань”. Негов издател е Димитър Хранов и 

започва да излиза през 1874 година. Това издание е запазено само във 

Видинската библиотека. 

- Получава ли Регионалната библиотека дарения? 

През годините на съществуването на библиотеката много хора са 

били дарители. През последните 10 години се откроява дарението на 

Британския съвет, с чиято помощ създадохме Чуждоезиковата читалня. 

Дарението на видинския INNER WHEEL CLUB, с това дарение 

обновихме фонда на Детски отдел. Много хора също така даряват 

личните си колекции и тук трябва да спомена дарението от сем. Марчо и 

Митка Димитрови, които подариха цялата лична колекция на своята 

починала дъщеря Искра Димитрова – 300 книги. 
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Наскоро получихме и ново дарение – личната колекция на 

почетния гражданин Митко Лачев, която за нас е особено ценна, защото 

той беше изключително ерудирана личност. Неговите родители 

направиха голям жест и благодарение подкрепата на Общината тези 

книги вече са във фонда ни и са достъпни за всички, който се 

интересуват. 

- Какво е мястото на Регионална библиотека Видин като 

партньор на местната власт? 

Без помощта на Общината библиотеката не би могла да реализира 

своите задачи – събиране, съхранение и предоставяне за ползване на 

библиотечно-информационни ресурси. Много е важно в ежедневната 

работа да чувстваме, че имаме зад гърба си партньор. А и ние се стремим 

да участваме активно в културния живот на общината и да подпомагаме 

нейната дейност.  

- Наближава 8-ми март – какво си пожелавате в личен и 

професионален план? 

В личен и професионален план си пожелавам здраве и възможност 

да реализирам с моите колеги плановете си за създаване на една 

библиотека в родния ни град, която да не се различава от големите 

библиотеки в света и нашите съграждани да се докоснат до световните 

култури и информационни технологии.  

 - Вашите пожелания към читателите на вестника? 

 На читателите на вестника пожелавам здраве, щастие и повече 

време да имат за срещи с любимото четиво. 

 
Дончева, Тодорка. Видинската библиотека – история и перспективи: 

[Интервю] / Тодорка Дончева. // Видинският мост (Видин), № 9, 5 март 2009, с. 5. 

 

 

Стефка Щипкова 
Биографични данни: 

Година на раждане: 1937 г. 

Място на раждане: с, Върбово, област Видин 

Длъжност: библиограф 

 

 - Как станахте библиотекар? 

 Любознателността и обичта ми към книгите ме 

насочиха към библиотечната професия. Повлия ми и 

мнението на сестра ми, която беше библиотекар в голям столичен 

завод. 

 - Какви качества са необходими на човек, за да е добър 

библиотечен специалист? 

Диск 2 №7 
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 Да обичаш много професията си, да си убеден, че чрез книгата ще 

допринесеш за оформяне и изграждане на личности, специалисти и 

професионалисти, за възпитаването на любов към родния край. Освен 

това трябва да си много организиран, постоянен и отговорен, много 

внимателен и учтив с читателите. 

 - Как се зароди интересът към краеведската работа? 

 През 1966 г. към СБИО на Окръжната библиотека се създаде 

сектор “Краезнание”. Като завеждащ на този отдел поех 

задълженията и на краевед. Началото беше трудно. Трябваше да се 

създава справочно-библиографски апарат. Нямаше яснота по какви 

схеми и таблици трябва да се обработва фонда и картотеките. С 

течение на годините и натрупания опит нещата се оправиха и през 

1981 г. секторът се обособи като отдел “Краезнание” със завеждащ 

Савина Димитрова. И след 33-те години работа в библиотеката, аз 

продължавам и до днес да се интересувам от краеведската дейност. 

 - Какво Ви затрудняваше и какво Ви носеше удовлетворение във 

Вашата работа? 

 Започнах работа в Окръжна библиотека на 1 май 1960 г. като 

методист. През 1963 г. станах завеждащ СБИО и работех като 

библиограф. Във всеки отдел имаше и трудности и удовлетворение. 

Като методист ми тежеше лошата материална база на библиотеките в 

окръга, неподготвените кадри, малкото средства за нова литература. 

Удовлетворението дойде по-късно когато се създадоха добри 

библиотеки, с подготвени кадри и добре работещи с книгата. Като 

библиотекар и краевед трудностите бяха други. Липсваха технически 

средства за развитието на информационната и издателската дейност. 

Изпитвах удовлетворение когато читатели ми се обаждаха, за да ми 

благодарят за оказаната им помощ, да решат своите проблеми, да 

напишат дипломната си работа, да се подготвят за изпит по даден 

предмет, да проведат мероприятие с краеведска тематика и т. н. 

Когато станах главен библиотекар и завеждащ СБИО работата се 

увеличи. Трябваше да планирам, отчитам и координирам работата на 

другите звена и филиалните библиотеки и да им оказвам методическа 

помощ по въпросите на СБИО. Имах нужда от още един специалист. 

Беше ми много трудно и натоварено. Но с колегите се разбирах много 

добре. Взаимно си помагахме. Изпитвах удовлетворение когато по-

младите колежки споделяха, че са научили много неща от 

съвместната ни работа. 

 - С кои Ваши издания се гордеете най-много? 

 Аз се гордея с всичките си издания. Като библиограф и краевед 

съм изработила и издала над 250-300 библиографии и 

препоръчителни списъци. Много се ползваха изданията, свързани с 

икономиката на страната и окръга и тези за развитието на селското 
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стопанство, за приятелските ни отношения с Ровненска област. Добре 

се посрещаха изданията свързани с учебния процес и възпитанието на 

младото поколение и тези свързани с историята на родния край. 

Много от тях са оценени като добри и много добри от специалисти от 

НБКМ. 

 - Вие сте участвали в преместванията на библиотеката, 

разкажете ни нещо за този момент, какво Ви затрудни най-

много? 

 Участвала съм в две премествания на библиотеката. Трудностите 

бяха много. През 1981-82 г. книгите и мебелите трябваше да се качват 

до третия етаж. Трябваше да се направи ремонт на помещенията. 

Помагаха ни войници и ученици. Но колегите (предимно жени) бяха 

много ентусиазирани, ръководени от енергичната и пред нищо 

неспираща се Севда Рускова. Направи се основнен ремонт, изгради се 

книгохранилище със стъклена стена, обнови се интериора, създадени 

бяха отлични условия за работа. През второто преместване през 1991 

г. не се наложи да правим ремонт в новата сграда, но трудностите 

отново бяха свързани с пренасянето на книгите и стелажите. Тогава 

изнасяхме книгите верижно – от входа на сградата до определеното 

място, от човек - на човек. И тук колективът показа своята сила и 

сплотеност. 

 - Днес информацията струва скъпо, така ли беше и преди? 

 И преди информацията струваше скъпо, защото се получаваше 

предимно от човешки потенциал и по-малко от нови технологии. 

 - Мислите ли, че професионалния Ви избор е бил правилен? 

 Да, доволна съм от професията си и от работата си като 

библиотекар. Смятам, че съм допринесла за развитието на 

библиотечното дело в града и окръга, че макар и малко съм помогнала 

на много хора да се оформят като личности и да се реализират в 

живота, да опознаят и обичат родния си край. 

 

 

Елена Ставрева 
Биографични данни: 

Година на раждане: 1936 г. 

Място на раждане: гр. Видин 

Длъжност: библиотекар в Детски отдел 

 

 - Вие сте от семейство, дълбоко свързано с 

библиотечното дело във Видин, как повлия  това 

 на живота Ви? 

 Баща ми Енчо Нешев е работил в читалищна библиотека „Цвят” – 

гр. Видин над 30 години. По време на наводнението през 1942 г. тя се 
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е намирала в сградата на театъра и книгите са пострадали сериозно. 

Много усилия са положени от него за спасяването им. По-късно в 

новопостроена читалищна сграда е устроена и библиотеката със 

заемна и читалня, които аз добре си спомням от посещенията ми там с 

моя баща. Майка ми София Нешева също е работила в библиотечната 

система – 21 години. Тази свързаност на семейството ми с 

библиотечното дело въведе и мен за 24 години в тези редици и остана 

трайния ми професионален избор в живота. 

 - Кой беше Вашият пример в библиотечната практика? 

 На библиотечна работа постъпих през 1956 г. и в библиотеката 

заварих квалифицирани библиотекари като Надежда Кръстева, Асен 

Бондоков и др.  

 - Какъв е Вашият най-ярък и скъп спомен от работата Ви в 

библиотеката? 

 Заедно с Валентина Йонова разработихме детския отдел на 

Окръжната библиотека. Сериозни грижи полагахме по 

комплектуването и организацията на фонда за деца до 14 години. 

Работата ми в отдела за деца беше съпроводена с три премествания и 

организацията на работата му в нови условия, които създаваха голяма 

ангажираност и постоянни грижи за утвърждаване в крак с развитието 

на модерното библиотечно дело. 

 - Разкажете за Вашата работа с читатели – деца? 

 Работата с читателите – деца е задължаваща и отговорна за 

формирането на читателския интерес и вкус. Ние ги поемахме току- 

що научили се да сричат и растяха пред нас. Беше интересно да им 

бъдем в помощ, за да се ориентират в книжния свят, автори и т. н. 

 - Какви бяха тогавашните читатели? 

 В годините когато работех, се искаше да сме в тясна връзка с 

училището, да си съдействаме за възпитанието и изграждането на 

отношение към четенето и книгата, като носител на знание и 

духовност. Детските и юношеските години са времето, когато ума и 

душите са най-отворени, за да попият и запазят знания за цял живот, 

за избор на път в живота с желание да го опознаят, да се развиват и 

сътворяват нещо ново и красиво. 

 - В библиотеката са идвали известни творци, за кои от тях си 

спомняте и днес с  вълнение? 

 В библиотеката ежегодно се провеждаше Седмица на детската 

книга от национален мащаб. Гостуваха ни известни писатели и поети 

като Н. Зидаров, Д. Цончев, Г. Константинов, Г. Струмски, К. 

Къдрева и др. Срещите се подготвяха при предварително запознаване 

на читателите с творчеството на гостите и оставяха трайни следи и в 

двете страни – читатели и творци. 

 - А кое Ви носеше най-голямо удовлетворение? 
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 В работата си се чувствах удовлетворена, защото работех с 

читатели във възраст, когато търсят помощ и съвет, за да вървят 

напред в своето развитие. Не мога да отрека, че не малко съм 

получила и самата аз в стремежа си да съм им в помощ. 

 - Ако можехте днес да направите професионалния си избор, би 

ли бил той отново  такъв? 

 Библиотекарската работа не е скучна и еднообразна щом се борави 

с книгата – вековният носител на знанието. Като се прибавят и 

съвременните носители на информация, библиотекарят винаги е в час. 

Професионалният ми избор винаги ме е удовлетворявал. 

 

 

Савина Илиева 
Биографични данни: 

Година на раждане: 1932 г. 

Място на раждане: гр. Видин 

Длъжност: библиотекар в отдел „Комплектуване и 

обработка” 

 

 - Защо избрахте професията библиотекар? 

 На работа в библиотеката постъпих, още когато 

тя беше към читалище “Цвят”, като самодейка. След като завърших 

Библиотекарския институт продължих работа вече в Окръжната 

библиотека и 20 години това беше любимата ми професия. 

 - Какви са първите Ви спомени от работата Ви в 

библиотеката? 

 Първите ми спомени са свързани с прекрасния колектив от 

самодейци и библиотечни работници. Всички бяхме с общи интереси 

в самодейността и библиотечната работа за развитието на културата в 

града. 

 - Какво е да работиш в отдел „Комплектуване и обработка”? 

 Работила съм в почти всички отдели, но най-дълго в отдел 

“Комплектуване и обработка”. За мен това беше най-интересната 

работа – запознаването с цялата печатна продукция, постъпваща в 

отдела, класирането и по отдели, възможността винаги да имаш 

информация за новите книги. 

 - Какви бяха основните предизвикателства в ежедневната Ви 

практика? 

 В ежедневната ми работа не е имало предизвикателства. Имахме 

възможност да снабдяваме библиотеката с почти всичко, което се 

печаташе и което беше в интерес на работата ни. Тъй като тогава 

нямаше компютри, цялата процедура по обработката и каталозите се 
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правеше на ръка и на пишеща машина. Работата беше много и 

трудоемка, но не ни тежеше и работехме с голямо желание. 

 - Ако можехте бихте ли променили професионалния си избор? 

 Мисля, че не бих сменила професията си – много обичах работата 

си и прекрасния колектив, с който работих. 

 - Вашето послание към библиотечните специалисти от 

Регионалната библиотека? 

 Моето послание към сегашния колектив е да не забравят, че са 

щастливци, да работят сред книгите и да ги разпространяват. 

Пожелавам и много успехи в усилията им за издигането на 

културното ниво на гражданите и младите хора във Видин. 

 

 

Савина Димитрова 
Биографични данни: 

Година на раждане: 1945 г. 

Място на раждане: с. Кутово, област Видин 

Длъжност: краевед 

 

 

 - Как се случи така, че започнахте работа 

в библиотеката? 

 Вече бях „натрупала” стаж като библиотекар в читалищна 

библиотека, имах и нужната професионална подготовка, определено 

вече си бях изяснила и какъв точно вид библиотечна работа искам да 

работя в една библиотека – интересите ми клоняха към 

библиографска работа. А такава можех да върша най-вече в Окръжна 

библиотека. Но там имаше библиограф и той съвместяваше и двете 

библиографски длъжности в библиотеката – справочно-

библиографската и краеведската. От години ръководството на 

библиотеката отправяше искане за бройка за краевед, но не 

получаваше. Оставаше да чакам. През м. юли 1979 г. бе отпусната 

щатна бройка за „Краезнание”, аз бях назначена и така започнах 

работа в Окръжна библиотека където останах до пенсионирането си 

през януари 2004 г. – т.е. 25 години.  

 - Кой Ви въведе в работата? 

 Основите на отдел „Краезнание” в библиотеката постави Стефка 

Щипкова – тогава завеждащ справочно-библиографската дейност. Тя 

е колежката, която ме въведе в спецификата на тази дейност, на нея 

съм безкрайно благодарна.  

 - Какво не знаят хората за работата на библиотекаря в отдел 

„Краезнание”?  
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 Немалко хора са ползвали отдел „Краезнание”, но едва ли те 

подозират за напрегнатия ежедневен труд на библиотекаря-краевед. 

За купищата томове и хилядите страници, преминаващи през 

неговите ръце, всеки божи ден, търсещи и събиращи информация 

зрънце по зрънце, за да бъде обслужен качествено и пълно всеки 

потребитател.  

 - Какви бяха читателите на отдел „Краезнание”? 

 Разнообразни бяха читателите на „Краезнание” – и като възраст, и 

като професии. От ученици, търсещи отговори на задачите си по 

история, география, природознание, материали за извънкласните и 

кръжочни форми, до учители, студенти, дипломанти, любители 

краеведи, пишещи истории на отделни селища или провеждащи 

някакви други проучвания.  

 - Разкажете ни за интересни моменти във Вашата работа? 

 Много неща в ежедневието на краеведа са интересни – открития 

факт при проучване, съставения указател, удовлетвореното 

читателско търсене и благодарния поглед на читателя. Но за мен едни 

от най-интересните мигове си остават работата ми при служебни 

посещения в големите библиотеки – Народна библиотека „Св. Св. 

Кирил и Методий” – София,  Народна библиотека „Иван Вазов” – 

Пловдив. Докосвала съм се до пожълтелите страници на книги и 

периодика, издавани преди и след Освобождението на България, 

преглеждала съм първите издания на видни наши писатели и творци, 

до които малко хора са се докосвали. Това ме е карало да се чувствам 

горда със сътвореното от поколенията, живели преди нас, а също и с 

възможността, която професията ми е дала – да се докосна до тези 

ценности.  

 - С кое издание, изготвено от Вас или с Ваша помощ се 

гордеете най-много? 

 В дългогодишната си работа като краевед съм подготвила или 

издала – самостоятелно или в колектив с други лица и институции – 

над 50 библиографски издания. Всички те са изработени с чувство на 

отговорност и с много старание. Гордея се с всяко едно от тях, 

независимо от формата му.  

 - Какво Ви даде Вашата работа в библиотеката? 

 Работата на библиотекаря е важна, значима и необходима във 

всеки един етап от общественото развитие, стига то да го осъзнае и 

оцени. А за самия библиотекар, ако истински обича работата си – тя 

освен отговорност и всеотдайност, е и удоволствие и радост. 

 - Има ли нещо, което съжалявате, че не сте успели да 

свършите? 

 Ако човек е взискателен към себе си и своята работа, съответно е и 

неудовлетворен. Но нека да бъдем справедливи работата на краеведа 
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никога не свършва и винаги може да бъде допълнена. Тя продължава 

и чрез тези, които идват след нас. Така трябва да бъде, защото освен 

всеотдайност е важно да има и приемственост.  

 - Какво ще кажете на хората, които смятат, че днес не е 

необходимо да се чете? 

 На тези, които смятат, че днес не е необходимо да се чете бих 

казала, че грешат. Независимо, че съвременният човек е изнамерил 

много по-бързи и лесни начини за получаване на информация – 

докосването до книгата, до писаното слово носи много по-голяма 

наслада и удовлетворение.  

 

 

Христина Ставрева 
Биографични данни: 

Година на раждане: 1946 г. 

Място на раждане: гр. Видин 

Длъжност: главен библиотекар 

 

 

 - Пазите ли спомен от първия си досег с 

библиотека? 

 Първото ми посещение на библиотека е сред съхранените ми 

детски спомени. Това беше преди около 55 години. Дори сега, когато 

мисля за това, ме спохождат респекта и собствената ми несигурност 

пред многото подредени на лавици книги в стая, която тогава ми 

изглеждаше като огромна зала.  

 - Кой или какво Ви насочи към тази професия? 

 Истината е, че при кандидатстването ми в университета на единия 

от изпитите се представих много добре, а на втория – не. Не ми 

стигна бал и имах едно денонощие да се колебая между учителската и 

библиотечната професия. Колкото пъти съм се замисляла, винаги съм 

си давала сметка, че това ми решение е сред най-точните и мъдри 

през моя живот. Нито една от специалностите, за които не се класирах 

в университета не би ми предложила по-интересна, обогатяваща 

духовно и интелектуално дейност от тази в библиотеката. 

 - Какво е книгата за Вас? 

 Кратко и шаблонно – всичко. Да започнем с това, че през целия си 

живот съм работила с книги. Иска ми се да отговоря на този въпрос 

не като библиотекар а като Homo legens. Човек не може да получи 

образование само с четене на учебници. Книгите изграждат огромен 

обем от знания и информация в степен, че човешкият мозък започва 

да “отсява” и да “прави място” за още. А художествената книга е 

удоволствие, необходимост, полза. Не е ли чудо как измислените от 

Диск 2 №8 
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автора сюжети дават толкова много – верни житейски решения, 

сигурност в определени ситуации, култивират качества, изграждат 

мироглед, разширяват кръгозора, формират стил, развиват 

въображението, усъвършенстват изказа, създават чувството за 

реализъм, за хумор, за вярна преценка, поддържат високо нивото на 

интелектуалния потенциал на човека... и още толкова неща останаха 

неказани за книгата. 

 - Коя книга е хубава? 

 За мен хубава е онази книга, към която посягаме за втори или за n-

ти път, без значение, че е прочетена, или че съдържанието е тежко. И 

аз като повечто от колегите в началото на трудовата си дейност в 

библиотеката се почувствах като Алиса в страната на чудесата. Четях 

безразборно, постепенно сложих ред, за да стигна до момента, в който 

търсех книги с тема оцеляване на човека, поставен в екстремни 

условия. Мога да дам пример с няколко от многото заглавия, които по 

моя преценка попадат в категорията хубава книга: “Полет над 

кукувиче гнездо” на Кен Киси, “Отбой в полунощ” и “Пилето” на 

Уилям Уортън, “Цар Плъх” на Джеймс Клавел, “Изборът на Софи” на 

Уилям Стайрън и още много други. 

 - Какво Ви даде и какво Ви отне библиотечната професия? 

 Не се сещам за нещо, което библиотечната професия да ми е 

отнела. А ми е дала почти всичко, което имам. Не може да работиш в 

библиотека и да не видиш, или умишлено да подминеш онези 

невидими с просто око неща, които книгите могат да дадат. Ако 

библиотекарят не може или не иска да даде максимума от себе си на 

библиотеката, тогава няма да забележи и какво може да вземе от нея – 

знания, духовност, умения, нравственост, интелект, красота, 

удоволствие и още много. Като при скачените съдове е. Колкото 

повече ползваш това, което една библиотека може да ти даде, толкова 

по-полезен си като професионалист и като личност. 

 - Разкажете ни за случка, която Ви се е струвала 

катастрофална, а днес Ви кара да се  усмихвате? 

 Всеки човек има такива случки.  Не знам дали избирам най-

смешната, но на нея се смеем и до сега. Случи се в началото на 

осемдесетте. Видинската библиотека беше домакин на Съвета на 

директорите – форум, провеждан всяка година в различни градове на 

страната. Кипеше подготовка, всеки получи задачи. Нашият отдел 

заедно с Централизираното комплектуване отговаряше за 

сервирането, защото столът на ОНС, където се хранеха гостите беше 

на самообслужване. От уважение към директорите, трябваше да 

осигурим сервитьори, по-точно да се направим на такива. Незнайно 

защо трябваше да сме облечени в работните си престилки, които 

ползвахме само за работа в склада, или когато пренасяхме книги. С 
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колегите решихме, че сме добре пременени и без престилките, и 

нахълтахме в салона за хранене с подносите. Блъснахме се в ледения 

поглед на директора по онова време. Да беше само погледа... 

Последва смразяваща забележка и безапелационно решение да 

облечем престилките. Смутени от ситуацията (до една чувствителни) 

набързо грабнахме грозните униформи. В суматохата Галя (висока 

над 1,75 м) и Снежана (не повече от 1,50 м) си разменили престилките 

и без да се огледат започват да сервират. Въпреки напрегнатата 

обстановка, кикотенето започна веднага. И сега като се заговорим за 

това не само се усмихваме. 

 - Липсва ли Ви работата на библиотеката? 

 Всяка промяна на навик нарушава динамичния стереотип на 

човека. Говорим за навик от близо 40 години. 1/3 от всяко денонощие 

в продължение на 36 години аз съм била в тази библиотека, с тези 

колеги. Липсва ми работата, липсва ми потока от нови книги, 

контакта с тях. Не на последно място – липсват ми много колегите и 

общуването с тях, понякога професионално, понякога лично, но 

винаги приятелско.  

 - Какви книги четете днес? 

 В един труден за мен момент разбрах, че се напрягам и с усилие 

чета. Сетих се, че е защото животът пише истинските сюжети и 

измислените не могат да задържат вниманието ми. След кратка пауза 

опитах с документално четиво и досега е така. Чета биографии, 

исторически книги. Всеки библиотекар знае какво е написал 

Хемингуей, или Селинджър, или Вонегът, но е по-интересно какви са 

били като хора, странностите им личният им живот. 

 - Как си представяхте библиотекаря на бъдещето? 

 Вярно е, че четенето развива въображението, но не съм си 

представяла библиотекаря на бъдещето. Този въпрос ме препраща 

към картината на Шпицвег „Книжният червей” - онзи престарял 

библиотекар, качен на висока стълба, до най-горния рафт, рисувана в 

края на 19 век. В началото на 21 век, читателят е ощастливен да бъде 

посрещан в библиотеките от приветливи, красиви, чаровни, 

усмихнати млади библиотекари. Читателят има привилегията да усети 

колко информирани и интелигентни са библиотекарите на 21 век. А в 

по-далечно бъдеще... кой знае. Японците може да опитат с робот, но 

подобен опит е обречен на провал, защото домашен помощник от две 

жици, две батерии и алгоритъм – може, но библиотекар – не. 

 

 

 

 

 



 33 

ЮБИЛЕЕН СЪСТАВ НА БИБЛИОТЕКАТА 

2009 Г. 
 

 
 

Тодорка Владимирова Дончева – директор 
 

Иванка Миткова Иванова – главен библиотекар 

Тодор Младенов Тодоров – главен библиотекар 

 

Гергана Петрова Панова – методист 

Станимира Алексеева Дойчинова – библиограф-информатор 

 

Бисерка Лозанова Петрова – библиотекар  

Валентина Миткова Вълчева – библиотекар 

Графинка Маринова Станева – библиотекар 

Даниела Филипова Върлакова – библиотекар 

Десислава Венчова Иванова – библиотекар 

Иванка Страшимирова Попгеоргиева – библиотекар 

Ирена Цекова Филипова – библиотекар 

Капка Бойкова Александрова – библиотекар 

Людмила Людмилова Спиридонова – библиотекар 

Мая Любенова Миланова – библиотекар 

Недка Живкова Николова – библиотекар 

Поли Вечкова Гърголова – библиотекар 

Цветанка Николова Стоянова – библиотекар 

 

Владимир Илиев Николов – системен администратор 

 

Борис Иванов Иванов – касиер-домакин 

 

 

 

 

Цветно приложение отделен файл 

„Библиотеката днес” 

Из живота на библиотеката 

 

 

 
Бележница Грбович диск 2 № 223 

Факсимиле Пейчич диск 2 №224 

Бележница диск 2 № 225 
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Кюстендилски, Пернишки, Михайловградски, Софийски окръг и София – град.  

 

46.  Иванова, Цеца. Разнообразна и ползотворна дейност. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 76, 26 юни 1984. 
 За работата на кабинета по обществено-политическа и историческа литература 

към Окръжна дирекция “Библиотеки”. 
 

47.  Ивков, Стоян. Библиотеката се модернизира. // О т е ч.  ф р о н т, № 

11952, 29 авг. 1984. 
 Част от бившата сграда на ГНС се преустроява за нуждите на Окръжна 

библиотека. 

 

48.  Божкова, Цветана. Предстои ни много работа. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 139, 20 ноем. 1984. 
 Проблеми пред колектива на Окръжна библиотека. 

 

49.  Иванова, Цветанка. Откровение. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 29, 7 

апр. 1985. 

 Откровение на българската жена по повод 8 март. 

 

50.  Ивков, Стоян. Ден на библиотекаря. // О т е ч.  ф р о н т, № 12142, 24 

май 1985. 
 Ден на библиотекаря, празнуван в окръга (на 17 май) от 1972 г. 

 

51.  Ивков, Стоян. Приятели на книгата в 110 клуба. // О т е ч.  ф р о н т, № 

12145, 29 май 1985. 
 Широко популярното във видински окръг движение “Приятели на книгата” – дял за 

неговото развитие имат ОД “Библиотеки”, ОП “Книгоразпространение” и 

обществените организации. 
 

52.  Давидкова, Наташа. Социалната роля на библиотеките. // Ч е р в.  з н а 

м е (Видин), № 34, 20 март 1986. 

 

53.  Нешева, Антоанета. Защо не! // К о м с о м о л с к и  у с т р е м (Видин), 

№ 4, 31 юли 1986. 
 Реплика от читател по повод необходимостта от лятна читалня в града. 
 “Комсомолстки устрем” е двумесечно приложение на в. “Червено знаме” за 

младежта. 

 

54.  Владимирова, Лора. Проблеми, които чакат решение. // Ч е р в.  з н а м 

е (Видин), № 111, 18 септ. 1986. 
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 Заседание на Бюрото на Окръжния съвет за духовно развитие, което разгледа 

информация за развитието на единната библиотечна система в окръга. 

 

55.  Ангелов, Милко. Да сме в крак с времето. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 28, 15 юли 1988. 
 Милко Ангелов, дирекция “Библиотеки” – Видин участва в обсъждането на 

духовното преустройство. 
 

56.  Дончева, Тодорка. За да стигне книгата до всеки човек. // С е п т.  д е л 

о (Михайловград), № 162, 19 авг. 1988. 

 Дейността на Държавна библиотека – Видин в светлината на новите изисквания. 

 

57.  Помогнете ни! // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 9, 1 март 1990. 
 Обръщение на колектива на УНБ-Видин до ръководствата на Общината и до 

обществеността на града за подобряване на материалната база. 

 

58.  Груев, Нинко. SOS за книгите. // Д у м а, № 6, 9 апр. 1990. 
 За бедственото положение на Окръжна библиотека във Видин във връзка с 

писмото на директорката Наташа Давидкова до редакцията на вестника и призив, 

подписан от  над 5000 граждани. 

 

59.  Давидкова, Наташа. Нужна ли ни е библиотеката. //Б ъ д и н (Видин), 

№ 1, 3 май 1990. 
 За значението на библиотеката и нейната материална база. 

 

60.  Открито писмо. // С в о б о д н о  д е м о к р а т и ч н о  с л о в о 

(Видин), № 15, 15 авг. 1990. 
 ...до видинското гражданство, от стачен комитет при УНБ – Видин. Тревога за 

съдбата на книжния фонд на библиотеката и лошата материално-техническа база. 

 

61.  Ставрева, Христина. Пред стачка. // С в о б о д н о  д е м о к р а т и ч н о  

с л о в о (Видин), № 15, 15 авг. 1990. 
 Проблемите на видинската библиотека – лошата материална база и замразения 

фонд на книгохранилището. Лошите условия на труд и обслужване. 

 

62.  Вълчев, Генади. Гробът на чиновниците. // Н и е (Видин), № 56, 5-12 

окт. 1991. 
 Проблемите на библиотеката по пренасянето й в бившия партиен дом. 

 

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

(Михайловград), № 139, 3 дек. 1991. 
 Фоторепортаж за новата база на УНБ – Видин, част от сградата на бившия 

партиен дом във Видин. 
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64.  Яръмов, Хари. Книги влязоха в кабинетите на бившите 

партайгеносеновци. // В р е м е, № 15, 16-22 апр. 1992. 
 Част от сградата на бившия ОК на БКП е предаден на УНБ. 

 

65.  Нинова, Тотка. В нов дом. // В с е л е н а (Михайловград), № 60, 26 май 

1992. 
 ... е УНБ “Михалаки Георгиев” – бившата сграда на БСП във Видин. 

 

66.  Пунчева, Милка. Универсални демократи се пръкнаха в Универсална 

библиотека. // В и д и н (Видин) № 23, 10-17 юни 1992. 
 Отговор на материал, поместен във в. “Ние”, №81, 1992. 
 

67.  Давидкова, Наташа. Войната продължава. // Н и е (Видин), № 83, 24 

юли 1992. 
 Отговор на материал, поместен в същия вестник под заглавие “На културния 

фронт позиционна война”. 

 

68.  Дончева, Тодорка. Едва ли слепите ще прогледнат. // Н и е (Видин), № 

83, 24 юли 1992. 
 Полемика на страниците на вестника между колежки от УНБ – Видин. 

 

69.  Минева, Ивана. Тежестта на книгата. // В и д.  о б щ.  в е с т н и к 

(Видин), № 35, 22 дек. 1992. 
 Проблемите на УНБ “Михалаки Георгиев”. 

 

70.  Павлова, Даниела. “Сезам, затвори се!”. // А н о н с (Видин), № 44, 19-

26 ян. 1994. 
 Настоящо състояние и перспективи на Видинската библиотека –УНБ “Михалаки 

Георгиев”. 

 

71.  Дончева, Тодорка. Професионализъм и самодейност. // В и д.  о б щ.  в е 

с т н и к (Видин), № 122, 12-18 септ. 1994. 
 По повод статията на Д. Цанов, публикувана в бр. 121, в която изказва мнение, че 

библиотечната дейност трябва да премине към читалището, а УНБ – да се ликвидира 

като институция. 

 

72. Дончева, Тодорка. На някои не им трябва библиотеката. // Н и е 

(Видин), № 315, 10-12 ноем. 1995. 
 По повод публикация в местната преса за изземване на помещения от УНБ. 

 

73.  Яръмов, Хари. Връща се любовта към книгата. // Н и е (Видин), № 561, 

15-18 ян. 1998. 
 За УНБ “Михалаки Георгиев”. 
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74.  Дончева, Тодорка. Най-вълнуващият празник!: Интервю. / Т. Дончева; 

Инт. взе Снежина Николова //В и д и н (Видин), № 38, 21-24 май 1999. 
 Интервюто с директорката на УНБ Тодорка Дончева е по повод 24 май и в него 

става дума за дейността на библиотеката, ролята на книгата и библиотеката, 

книжния фонд, форми на работа и др. 

 

75.  Дончева, Тодорка. Мишката няма да изяде книжката: Интервю. // В и д 

и н (Видин), № 38, 20-23 май 2004, с. 1, 3. 
 Интервю с директорката на Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” – гр. 

Видин за ролята на библиотеката като духовно средище в ерата на компютрите. 

 

76.  Нараства интересът към Видинската библиотека. // Н и е (Видин), № 

21, 12 - 14 март 2007, с. 2. 

 Данни за постигнатите показатели в дейността на библиотеката през 2006 г.  

 

77.  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". 
 

78.  Читатели правят подписка за видинската библиотека. // К о н к у р е н т 

(Враца), № 67, 5 апр. 2007, с. 5. 

 Причината са претенции на Административния съд за помещенията. 

 

79.  Държавни ведомства искат работни помещения. // Н и е (Видин), № 28, 

5-7 апр. 2007, с. 3. 
 Много интересно звучи предложението за (цитирам): "откриване Дом на книгата в някои от 

неизползваните в момента детски градини и училища в града и региона". 

 

80.  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 Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" да 

освоби помещенията, които заема в момента, с възмущение. 

 

81.  Търси се трайно решение. // В и д и н (Видин),N 28, 5-8 апр. 2007, с. 2. 
 По повод апетитите към помещенията на Регионална библиотека в сградата на Съдебната 

палата, областният управител свиква среща на 6 април, петък, от 14.00 часа. 

 

82.  Да се намери трайно и перспективно решение за видинската 

библиотека. // В и д и н (Видин), № 29, 9-11 апр. 2007, с. 2. 
 В Областна управа Видин се проведе среща между заинтересованите страни, разположени в 

сградата на Съдебната палата, една от които е Регионална библиотека и тези, които имат претенции 

към техните помещения. 
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83.  Умуват върху проект за Дом на книгата. // К о н к у р е н т (Враца), № 

70, 11 апр. 2007, с. 2. 
 Рег. библиотека получи подкрепа от СБИР по проблема с Администр. съд. 
 

84.  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 Областната администрация за преместването на Регионална библиотека " 

Михалаки Георгиев " от настоящето й място, заради освобождаването на място за Административен 

съд в същата сграда. 

 

85.  Скандалът с библиотеката се задълбочава. // Н и е (Видин), № 30, 12-15 

апр. 2007, с. 5. 
 В защита интересите на Регионална библиотека застават хиляди граждани в гражданска подписка 

и Съюзът на библиотечните работници, ангажирали са се и депутатите Михаил Миков и Борис 

Николов. 
 

86.  Тревога за Регионална библиотека "Михалаки Георгиев". // С л о в о  п 

л ю с (Враца), № 15, 12-18 апр. 2007, с. 8. 
 На пресконференция на ръководството на библиотеката категорично е изразено желанието да 

бъде намерено решение удовлетворяващо всички засегнати страни. 

 

87.  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 СБИР. 

 

88.  Държавата се моли на общината, но не знае как. // Н и е (Видин), № 35, 

3-6 май 2007, с. 2. 

 За създадените проблеми на Регионалната библиотека с настаняването на Административен съд. 

 

89.  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. 

 

90.  Дончева, Тодорка. Разчитам на здравия разум и държавническото 

мислене : Интервю / Тодорка Дончева, Инт. 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. 

 

91.  За Деня на библиотекаря. // В и д и н (Видин), № 37, 10-13 май 2007, с. 

4. 
 Регионалната библиотека "Михалаки Георгие " организира на 10 май - четвъртък, " Ден на 

отворените врати ". 

 

92.  [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. 
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 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. 

 

93.  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 да премести Регионалната библиотека " Михалаки 

Георгиев " в друга сграда. 

 

94.  Новозаписаните читатели от началото на годината в Регионална 

библиотека "Михалаки Георгиев" са 2 968, което е със 145 повече от същия 

период на м. г.... // В и д и н (Видин), № 61, 13-19 авг. 2007, с. 8. 

 

95.  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. 

 

96.  Библиотеките - център на духовност. // Н и е (Видин), № 95, 15 авг. 

2007, с. 3. 
 Съобщение за работата по привличане на читатели и по проекти в регионална библиотека 

"Михалаки Георгиев". С помощта на методическата дейност са одобрени и проектите на редица 

читалищни библиотеки. 

 

97.  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. 

 

98.  На гости в Неготин. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 45, 8-14 ноем. 2007, 

с. 6. 
 На 1.11.2007 г. по покана на библиотеката в Неготин служители от Регионалната библиотека 

посетиха своите колеги и обмениха опит по редица библиотечни проблеми. 

 

99.  Нов проект защити Регионална библиотека "Михалаки Георгиев". // Н и 

е (Видин), № 160, 14 ноем. 2007, с. 4. 
 С проекта библиотеката ще усвои 10 000 лв. 
 

100. Спечелени 10 000 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 по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове на 

четене и информираност”. 

 

101. 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. 
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102. Регионална библиотека "Михалаки Георгиев". // Н и е (Видин), № 43, 

7-9 март 2008, с. 5. 
Годишно отчетно събрание, проведено на 29 февр. 2008 г.  

 

102. а) Грбович, Милорад. У посети Регионалноj библиотеци " 

Михалаки Георгиев " у Видину / Милорад Грбович. // Б е л е ж н и ц а 

(Бор), 2005, №  12, с. 19-20. 
Отразени са впечатленията на автора от посещението му в нашата библиотека. 

 

103. 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" - гр. Неготин и Регионална 

библиотека "Михалаки Георгиев" - гр. Видин. 

 

104. 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. 
За посещението на библиотекарите от Неготин на 23 и 24 октомври 2008 г. в Регионална 

библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин. 

 

 

ЮБИЛЕИ И ДАВАНЕ ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 
 

105. Миндизов, Г. Библиотеката в миналото и сега. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 51, 19 ноем. 1955, с. 2. 
 Страницата е посветена на 85 години от основаването на Видинското народно 

читалище “Цвят”. 

 

106. Рускова, Севда. С пулса на времето: 25 години Окръжна библиотека - 

Видин. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 58, 15 май 1984. 

 

107. Сеяч на просвета и култура. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 61, 22 май 

1984. 
 25 години Окръжна библиотека – Видин. 

 

108. На 20 май 1992 г. ... // В и д.  о б щ.  в е с т н и к (Видин), № 4, 19 май 

1992. 
 ...във фоайето на УНБ – Видин ще се извърши водосвет и ще се даде име на 

библиотеката – Михалаки Георгиев. 
 В съобщетието има  исторически данни за библиотеката, както и данни за 

съвременното й развитие. 

 

109. Даване име на УНБ – Видин: [Снимков материал]. // В и д.  о б щ.  в е 

с т н и к, № 5, 26 май 1992. 
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110. С протокол... // В и д.  о б щ.  в е с т н и к (Видин), №6, 2 юни 1992. 
 ...№10 от 21 май 1992 г. Общински съвет – Видин е взел следните решения: ...За 

наименование на библиотеката. 1. Общински съвет наименова Универсална научна 

библиотека във Видин на името на видния видински общественик и книжовен деец 

Михалаки Георгиев. 

 

111. Божкова, Цветана. 125 години библиотека във Видин. // Б и б л и о т 

е к а, ІІІ, 1995, № 8-9, с. 66-70. 

 

112. Божкова, Цветана. Авторитетен културен институт. // В и д.  о б щ.  в 

е с т н и к (Видин), № 186, 18-24 дек. 1995, с. 1, 4. 
 По повод 125 години Видинска библиотека. 

 

113. 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 г. от създаване на библиотеката.Съставители Цецка Михайлова и 

Савина Димитрова, библиотекари от отдел " Краезнание ", редактор Тодорка Дончева - директор на 

библиотеката. Презентация на книгата. 
 

 

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ 
 

114. Ивков, Стоян. В бързея на времето: Интервю. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 61, 24 май 1976. 
 Интервю с директора на Окръжна библиотека Севда Рускова. 

 

115. Рускова, Севда. Подобряване качеството на библиотечното 

обслужване. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 11, 26 ян. 1984. 
 За работата на ОД “Библиотеки” в изпълнение на конграсните решения. 

 

116. Универсална научна библиотека с нов директор. // В и д.  о б щ.  в е с 

т н и к (Видин), № 29, 9 ноем. 1992. 

 ...Тодорка Дончева. 

 

117. Боянова, Ваня. Библиотеката отново към общината. // В и д.  д у м а 

(Видин), № 72, 8-15 авг. 1996. 
 За отмяната на Постановление №60, от 1996 г. за даване статут на 

юридически лица на Регионалните библиотеки и преминаването им на бюджетна 

издръжка към Министерството на културата. 

 

118. Дончева, Тодорка. Библиотеките осигуряват най-лесния достъп до 

информацията. // К о н к у р е н т (Враца), № 9, 15 ян. 1998, с. 4. 
 В рубриката “Лично мнение” директорката на УНБ “М. Георгиев” – Видин. 
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119. Асенова, Виолета. Враца и Монтана минаха под шапката на 

видинската библиотека. // Н и е (Видин), № 826, 10-13 авг. 2000, с. 4. 
 На 8 август 2000 г. в Държавен вестник е публикувано Постановление №153 от 

28 юли 2000 г. за преобразуване на културните институти в регионални. Библиотека 

“Михалаки Георгиев” – Видин придобива статут на регионален културен институт – 

за областите Видин, Враца и Монтана. 
 

120. Дончева, Тодорка. Без духовност няма душевност. // Н и е (Видин), 

№ 849, 6-8 ноем. 2000, с. 4. 
 Директорката на РБ “Михалаки Георгиев” – за промените в статута на 

библиотеката. 

 

121. Асенова, Виолета. Създадоха Обществен съвет към библиотеката. // 

Н и е (Видин), № 873, 5-7 февр. 2001. 
 ...с председател Красимир Паскалев. 

 

122. Асенова, Виолета. Министерството отпуска 15 000 лева на 

Видинската библиотека. // Н и е (Видин), № 896, 30 апр. – 2 май 2001. 

 

123. Дончева, Дора. Библиотеката е най-демократичната институция : 

[Интервю] / Дора Дончева. // К о н к у р е н т (Враца), № 41, 28 февр. 2007, 

с. 8. 
 Интервю на Стефка Павлова с директорката на Регионална библиотека – Видин Тодорка 

Дончева. 

 

124. Павлова, Стефка. Дора Дончева: Библиотеката е най-демократичната 

институция / Стефка Павлова. // К о н к у р е н т (Враца), № 41, 28 февр. 

2007, с. 8. 

 За директорката на Регионална библиотека " Михалаки Георгиев " - гр. Видин Тодорка Дончева. 

 

125. Дончева, Тодорка. Разчитам на здравия разум и държавническото 

мислене : Интервю / Тодорка Дончева, Инт. 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. 

 

126. Дончева, Тодорка. За библиотеката няма сезони : [Интервю] / Т. 

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

127. Дончева, Тодорка. Библиотеките - центрове за достъп до глобалната 

мрежа : Интервю / Тодорка Дончева. // В и д и н (Видин), № 40, 26-28 май 

2008, с. 1, 3. 
 Интервю с директора на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - гр. Видин. Към 

статията има и ниформация за библиотеката и за нейната дейност. 
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128. Дончева, Тодорка. Регионалната библиотека - оазис на знанието : 

[Интервю] / Тодорка Дончева. // Н и е (Видин), № 121, 24-25 септ. 2008, с. 

4. 
 Директорката на библиотеката за предстоящите задачи във връзка с 50 годишнината и 

проектите, по които се работи. 

 

128. а) Дончева, Тодорка. Видинската библиотека – история и перспективи: 

[Интервю] / Тодорка Дончева. // Видинският мост (Видин), № 9, 5 март 

2009, с. 5. 

 

 

КОМПЛЕКТУВАНЕ И ДАРИТЕЛСТВО 
 

129. Ивков, Стоян. Обогатява се библиотечния фонд. // О т е ч.  ф р о н т, 

№ 10018, 30 апр. 1977. 
 ...на Окръжна библиотека. 

 

130. Ставрева, Христина. С грижа за духовно оцеляване. // В и д.  о б щ.   

в е с т н и к (Видин), № 42, 22 февр. 1993. 

 Даренията на УНБ – Видин от различни институции. 

 

131. [Четири] 4 дарения от международни фондации получи видинската 

научна библиотека. // 2 4  ч а с а, № 50, 23 февр. 1993. 

 ... над 400 тома, видео- и аудио- касети. 

 

132. Дарения от Британския съвет. // П о д к р е п а, № 108, 12 май 1993. 
 ...за УНБ “Михалаки Георгиев” във Видин – книги, аудио- и видео-касети. 

 

133. Видинската библиотека “Михалаки Георгиев” получи дар. // З е м е 

д.  з н а м е, № 132, 9 юни 1993. 

 

134. Видинската библиотека “Михалаки Георгиев” получи дар. // В е ч е р 

н и  н о в и н и, № 111, 10-11 юни 1993. 
 Дар от Англия чрез Британския съвет в София – книги и аудиокасети на 

стойност 2 800 лири стерлинги. 
 

135. Дарение. // К о н т и н е н т, № 171, 26 юли 1993. 
 ... 100 тома дариха УНБ “Михалаки Георгиев” и читалище “Цвят” във Видин на 

І основно училище в с. Паркани, Молдова, в което учат бесарабски българчета. 
 

136. Дарение за бесарабските българи. // Д е м о к р а ц и я, № 171, 26 юли 

1993. 
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 ...направи УНБ “Михалаки Георгиев”. 100 тома книги от български автори са 

подарени на І основно училище в с. Паркани, Молдова, където живеят предимно 

бесарабски българи. 

 

137. Видинската библиотека получи ново дарение. // В и д.  о б щ.  в е с т 

н и к (Видин), № 96, 14-20 март 1994. 
 ...1 000 английски лири от Британския съвет и двегодишен абонамент на 

вестник “Гардиън”. 

 

138. Името на доброто. // В и д и н (Видин), № 14, 7-9 февр. 1997, с. 5. 
 Дарение в размер на 1000 грамофонни плочи, направи на УНБ “Михалаки 

Георгиев” Верка Монова от името на покойния й брат Никола Монов от гр. Дунавци. 
 

139. Универсална научна библиотека “Михалаки Георгиев” – Видин. // Б 

ю л е т и н  н а  ф о н д а ц и я  О т в о р е н о  о б щ е с т в о, 3 дек. 1998, с. 2. 
 Благодарствено писмо за дарението от 164 грамофонни плочи  дарени от фонд 

“Библиотеки и книги” към фондация “Отворено общество”. 

 

140. Дарения... // В и д и н (Видин), № 63, 24-27 юни 1999, с. 8. 
 ...от 250 тома литература направиха издателствата “Абагар”, “Фют” и 

“Мириам” на УНБ “Михалаки Георгиев” – Видин. Стойността на дарението е над 2 

млн. лева. 

 

141. Асенова, Виолета. Дарение от “Библиотека хилядолетие Евриман”. // 

Н и е (Видин), №837, 25-27 септ. 2000, с. 5. 
 Дарение за РБ “Михалаки Георгиев”. 

 

142. Дарение в чест на празника. // В и д и н (Видин), № 81, 23-25 окт. 

2000. 
 Британският посланик Ричард Стаг дарява 250 книги и софтуер на Видинската 

библиотека “Михалаки Георгиев” – по повод Димитровден – празника на Видин. 

 

143. Английският посланик идва във Видин днес. // К о н к у р е н т 

(Враца), № 210, 24 окт. 2000, с. 4. 
 Британският посланик Ричард Стаг официално ще представи дарение от 250 

тома литература на английски език за библиотека “Михалаки Георгиев” във Видин. 

Уникалната сбирка включва най-доброто от световната класика на преводни и 

англопишещи автори. 

 

144. Асенова, Виолета. Ричард Стаг направи дарение на Видинската 

библиотека. // Н и е (Видин), № 847, 30 окт. – 1 ноем. 2000, с. 2. 
 На 24 октомври във фоайето на Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” е 

представена дарената уникална сбирка. 

 

145. Младенова, Зоя. Дарение за Видинската библиотека // А з  Б у к и, № 

10, 7-13 март 2001, с. 7. 



 50 

 За дарението от 250 тома световна класика на английски език от Британския 

съвет. 

 

146. Всичко е валс. Това е бал! // Н и е (Видин), № 1211, 31 май – 2 юни 

2004, с. 1, 2. 
 На 28 май 2004 г. бе проведен виенски бал с благотворителна цел – в подкрепа на 

Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” – Видин. 

 

147. Представители на.... // Н и е (Видин),N 94, 19 - 21 дек. 2005, с. 5. : 

снимка. 
 ... румънска културна асоциация "Про Европа-Ламура" от гр. Крайова дариха 1000 тома книги 

на румънски език на община Видин и на неправителствени влашки организации. На снимката и г-жа 

Тодорка Дончева, директор на Регионалната библиотека.  

 

148. 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". 

 

149. Дарение за библиотеката. // В и д и н (Видин), № 59, 31 юли - 6 авг. 

2006, с. 4. 
 Регионална библиотека - Видин получи дарение от Областния съвет на БЧК във Видин. Книгите 

са събрани в рамките на Националната дарителска кампания "Книги на моето детство", проведено под 

патронажа на Зорка Първанова. 

 

150. Дарение за библиотека " Михалаки Георгиев ". // В и д и н (Видин), 

№ 6, 18-21 ян. 2007, с. 5. 
 Регионална библиотека получи дарение от библиотеката на Нов български университет 

дигитален архив на периодични издания на DVD, създаден по проект " Дигитални библиотечни фондове 

от периодични издания ". 

 

151. 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 Регионалната библиотека дар от женската организация Inner 

Wheel Club на стойност от 1000 лева. 

 

152. 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 Регионалната библиотека наброява 1692 т. Най-старата книга е 

със заглавие "История на разни славянски народи", написана от архимандрит Раич, издадена през 1823 г. 

 

153. 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. 
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154. 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. VII. 
 Дарение от 1023 книги на стойност над 7 хил. лв. получиха преди Коледа библиотеките във 

Видинска област от пловдивското издателство "Хермес", което осигури комплект от по 33 тома за 31 

библиотеки в региона. Връчването на дарението стана в Регионална библиотека "Михалаки Георгиев". 
 

ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ 
 

155. Бондоков, Асен. Ентусиазирани библиотекари или мъртви души? // К 

о о п.  с е л о, № 295, 15 дек. 1960. 

 

156. Бондоков, Асен. Книгата в помощ на кооператорите. // О т е ч.  ф р о 

н т, № 5110, 2 февр. 1961. 

 

157. Анастовска, Л. Читателят в Окръжната библиотека. // Ч е р в.  з н а м 

е (Видин), № 10, 16 дек. 1961. 

 

158. Бондоков, Асен. Комсомолци, станете приятели на книгата! . // Ч е р 

в.  з н а м е (Видин), № 22, 15 март 1962. 

 

159. Ангелов, Милко. Библиотечното обслужване във Видин. // Б и б л и о 

т е к а р, 1967, № 2, с. 10-13. 

 

160. Рускова, Севда. Два тревожни въпроса към младежите и техните 

ръководители. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 11, 25 ян. 1969. 
 Окръжната библиотека и работата й с младежта. 

 

161. Иванова, Цеца. Книги в помощ на борбата за повишаване 

производителността на труда. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 29, 4 март 

1972. 

 

162. Ивков, Стоян. Пропагандирането на книгата – с проблемите на 

живота. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 110, 18 септ. 1979. 

 

163. Интерес към книгата. // Р а б.  д е л о, № 121, 30 апр. 1980. 
 Данни за постиженията на единната библиотечна система в окръга. 
 

164. Груев, Нинко. Книгата при хората.// Р а б.  д е л о, № 166, 15 юни 

1981. 
 За дейността на библиотеката. 

 

165. Ангелов, Милко. Читатели от всеки дом. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 129, 3 ноем. 1981. 
 ...движение. 
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166. Иванова, Цеца. С внимание към работническите интереси. // Ч е р в.  

з н а м е (Видин), № 57, 14 май 1985. 
 Работата на Окръжна библиотека с трудовите колективи. Споделен опит. 

 

167. Иванова, Цеца. Четенето през лятото. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

96, 13 авг. 1985. 

 

168. Иванова, Цеца. Герой в живота и литературата. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 103, 29 авг. 1985. 
 Читателска конференция, организирана от Окръжна библиотека. 

 

169. Божкова, Цветана. Литература – феномен. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 5, 13 ян. 1987. 
 Съветската книга влиянието и въздействието й. Материалът е по повод 70-

годишнината от Октомврийската революция. 

 

170. Незрящи могат да четат в библиотеката. // Н и е (Видин), № 98, 21-22 

юли 2008, с. 3. 
 Регионалната библиотека разполага с две читателски места за незрящи оборудвани с 

компютърна техника и специализиран софтуер. 

 

171. Читалня за незрящи. // В и д и н (Видин), № 56, 21-23 юли 2008, с. 8. 
 Заемната за възрастни на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" вече разполага с две 

оборудвани читателски места за незрящи хора. Специализираната софтуерна програма е набавена със 

съдействието на програма "Хоризонти". Други проекти, по които работи библиотеката. 

 

172. 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 : [Снимка]. // В и д и н (Видин), № 87, 20-

23 ноем. 2008, с. 1. 

 

173. Националната кампания "Голямото четене" бе отбелязана във Видин 
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 53 

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ 
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 Преглед на реферативни журнали, получавани в Окръжната библиотека. 

 

188. Йонова, Валентина. Съветските списания и вестници. // Ч е р в.  з н а 

м е (Видин), № 129, 11 ноем. 1977. 
 ...в Окръжна библиотека – Видин. 
 

 

ДЕТСКИ ОТДЕЛ 
 

189. Бондоков, Асен. За пионерите детска библиотека и читалня. // Ч е р в.  

з н а м е (Видин), № 91, 16 ноем. 1961, с. 4. 

 

190. Ангелова, Цветана. Малките читатели са най-много. // Ч е р в.  з н а м 

е (Видин), № 31, 18 апр. 1963. 
 За работата на Окръжната библиотека с децата. 

 

191. Николов, Е. В замъка на книгите. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 11, 7 

февр. 1968. 
 Детският отдел на библиотеката. 

 

192. Градинарова, Н. Приятел и помощник на децата. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 140, 28 ноем. 1972. 
 Детският отдел на библиотеката. 
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Георгиев".... // В и д и н (Видин), № 37, 15-18 май 2008, с. 8. 
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предлага безплатен достъп до интернет за гражданите, които нямат 

възможност да ползват такава услуга вкъщи. Видинската библиотека 

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. // В и д и н (Видин), 

№ 80, 27-29 окт. 2008, с. 8. 

 

251. Откриха център за информация. // К о н к у р е н т (Враца), № 208, 29 

окт. 2008, с. 2. 
 Център за информация и библиография към Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" във 

Видин беше открит вчера от кмета на града Румен Видов. Той ще предлага безплатен достъп до 

Интернет.Първи потребители бяха участниците в семинара за библиотекари в окръга и специалисти 

от народната библиотека «Доситей Новакович» от гр. Неготин, Сърбия. 
 

 

КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ 
 

252. Ивков, Стоян. Всичко написано за родния край. // О т е ч.  ф р о н т, 

№ 11228, 17 ноем. 1981. 

 Опитът на Окръжна библиотека за активизиране работата в областта на 

краезнанието. 
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253. Щипкова, Стефка и др. Дни на литературата за родния край. / Стефка 

Щипкова, Савина Димитрова. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 57, 15 май 

1982. 

 

254. Празнични вести. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 60, 22 май 1982. 
 Кратко съобщение за откриване Дните на литературата за родния край и 

Денят на библиотекаря – 17 май. 

 

255. Цеински, М. Литературен маршрут “Роден край” . // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 65, 3 юни 1982. 
 През Дните на литературата за родния край бе проведен литературен маршрут 

“Роден край” от Окръжна библиотека отдел “Краезнание” и дружеството на 

писателите – Видин. 

 

256. Иванова, Цеца. Вечен урок по героизам. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 7, 15 ян. 1983. 
 Материал по случай годишнината (39 г.) от януарските боеве на отряд “Г. 

Бенковски”. 

 

257. Димитрова, Савина. Принос в патриотичното възпитание. // Ч е р в.  

з н а м е (Видин), № 58, 14 май 1983. 
 Дни на литературата за родния край. 

 

258. Дни на литературата за родния край. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

62, 24 май 1984. 
 ...които се провеждат всяка година от Окръжна методична библиотека. 

Вълнуваща среща-разговор на писателя Владимир Зарев с библиотечните дейци от 

окръга. Среща с писателя от Видин Петко Здравков. 

 

259. Вечер – портрет на поета Йордан Зимин. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 64, 29 май 1984. 
 Организирана по време на Дните на литературата за родния край. 

 

260. Хаджипетров, Петър. Вълнуващи срещи. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 64, 29 май 1984. 
 Среща на почитателите на литературата и художествено-документално 

творчество с нашия земляк Петко Здравков. Срещата е проведена в рамките на Дните 

на литературата за родния край. 

 

261. Посветено на празника. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 31, 23 май 

1985. 
 Във връзка с Деня на славянската писменост: Четвъртият нумизматичен събор 

на крайдунавските градове и Петите по ред Дни на литературата за родния край. 
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262. Димитрова, Савина. Извор на родолюбие. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 58, 15 май 1986. 
 17-24 май – Дни на литературата за родния край. 

 

263. Обсъждане на “Това се казва комита”. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

61, 28 март 1987. 
 Мероприятие, проведено през Дните на литературата за родния край. 

 

264. Димитрова, Савина. Краезнанието – извор на патриотично 

възпитание. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 142, 3 дек. 1987. 
 За дейността на отдел “Краезнание” при Окръжна библиотека – Видин. 
 

265. Апостолов, Петър. Клуб “Видински краевед”. // В и д а  ве с т 

(Видин), № 21, 26 май 1993. 
 Към УНБ “Михалаки Георгиев”, отдел “Краезнание” е създаден клуб “Видински 

краеведи”. Той обединява изследователи на историята на Видинския край, занимаващи 

се с краезнание и родознание. 

 

266. Кенанов, Н. Знаят ли видинлии историята на своя град? // В и д.  о б 

щ.  в е с т н и к (Видин), № 56, 31 май 1993. 
 Материалът информира за учредяването на клуб “Видински краевед” към УНБ 

“Михалаки Георгиев” – Видин и неговите цели. 

 

267. Клуб “Видински краевед”. // З е м я, № 112, 11 юни 1993. 
 Създаден във Видин, в отдел “Краезнание” на УНБ “Михалаки Георгиев”. 

 

268. Божкова, Цветана. 120 години от рождението на д-р Бърни Бончев. // 

Ж а р (Видин), № 67, 1-15 февр. 1997, с. 5. 

 

269. Михайлова, Цецка. Продължава възходящата линия на успехите : 55 

години Държавна филхармония – Видин. // С л о в о  п л ю с (Враца), № 50, 

23-29 дек. 2004, с. 8. 
 Кратка летопис на културната институция в града ни. 

 

270. Макавеева, Теодора. Минало ли е времето на книгите / Т. Макавеева. 

// Н и е (Видин), № 65, 4-6 септ. 2006, с. 4. 
 По повод на 2-то издание на биобиблиографията на Генади Вълчев, издание на Регионална 

библиотека Видин със съставители Цветана Божкова и Цецка Михайлова. За книгите и читателите на 

библиотеката. 

 

271. За краеведското творчество на Генади Вълчев. // В и д и н (Видин), № 

73, 5-8 окт. 2006, с. 5. 
 За новоиздадената от Регионална библиотека и отдел " Краезнание " био-библиография на 

Генади Вълчев. Съд. и биографични данни за автора. 
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272. 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. 
 На 25 октомври 2007 г. излиза от печат биобиблиографският указател "Почетни граждани на 

Видин 1886-2007" - издание на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - представяне на книгата. 

 

273. 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", 

издаден от Регионална библиотека - гр. Видин, съставител Недка Николова. 

 

274. "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 - Видин.  

 

275. 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. 
 

276. Още за почетните граждани на Видин. // Н и е (Видин), № 73, 23-25 

май 2008, с. 3. 
 Представянето на книгата на Рег. библиотека за почетните граждани като повод за коментар 

на критериите за оценяване предложенията за удостояване с почетното звание. 
 

 

МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ 
 

277. Съвещание по културно-масовата работа на библиотеките в 

околията. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 48, 21 ноем. 1958. 

 

278. Бондоков, Асен. Незагасващо огнище. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

72, 22 окт. 1959. 
 Читалищната библиотека в с. Ново село и очерк за библиотекаря Иван Тодоров. 

 

279. Велин, И. Творчески семинар. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 50, 22 

апр. 1972. 
 Проведен в гр. Кула с библиотекарите от окръга във връзка с 90 годишнината 

от рождението на Г. Димитров. 

 

280. Боянов, С. Вечер на библиотекаря. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 62, 

20 май 1972. 
 С това мероприятие, проведено на 17 май 1972 г. се слага началото на 

ежегодното честване на Денят на библиотекаря в окръга. 
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281. Ивков, Стоян. Семинар за въстанието от 1923 година. // Ч е р в.  з н а 

м е (Видин), № 71, 23 юни 1973. 
 С библиотекари от окръга и Видин, организиран от Окръжна библиотека – 

Видин. 

 

282. Ивков, Стоян. Септемврийското въстание и библиотеките във 

Видински окръг. // Б и б л и о т е к а р, 1973, № 7-8. 

 

283. Ангелов, Милко. Библиотеките и всенародното съревнование. // Ч е р 

в.  з н а м е (Видин), № 96, 21 авг. 1973. 
 Във Видин и окръга. 
 

284. Ивков, Стоян. Национален курс за библиотекари. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 57, 15 май 1974. 
 Същият се провежда в град Белоградчик, под ръководството на Окръжна 

библиотека Видин. 

 

285. Ивков, Стоян. Вечер на библиотекаря. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

61, 24 май 1974. 
 Проведена на 17 май 1974 г. в профсъюзния дом. 

 

286. Ивков, Стоян. За ръководството на четенето. // Ч и т а л и щ е, 1974, 

№ 7, с. 15. 
 За За квалификацията на библиотечните работници от Северозападна България 

– Враца, Видин и Михайловград. 

 

287. Ивков, Стоян. През втория етап – още по-добри резултати. // Ч и т а л 

и щ е, 1974, № 8. 
 Втори преглед на библиотеките във Видински окръг. 

 

288. Ивков, Стоян. Радващи успехи. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 12, 30 

ян. 1975. 
 Окръжно съвещание с библиотекарите от Видински окръг. 

 

289. Ангелов, Милко. За по-големи успехи. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

24, 27 февр. 1976. 
 Проведено окръжно съвещание с библиотечните работници от окръга. 

 

290. Шаличева, Б. Библиотечен семинар. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

46, 18 апр. 1977. 
 Проведен в Белоградчик с новоназначени библиотекари от окръга. 

 

291. Стефанов, М. Семинар с библиотечните работници. // Ч е р в.  з н а м 

е (Видин), № 62, 27 май 1978. 
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 Семинар на тема “Националната партийна конференция и задачите на 

библиотеките по разпределение на обществено-политическа литература. 

 

292. Ангелов, Милко. Мобилизиране на силите във Видински окръг. // Б и 

б л и о т е к а р, 1978, № 7, с. 44. 
 Окръжен семинар с библиотечните работници след Националнтаа партийна 

организация. 

 

293. Библиотечното дело – на висота. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 35, 

24 март 1981. 
 Кратка информация за проведеното съвещание с библиотечните работници от 

окръга за отчитане дейността на библиотеките от единната система през 1980 г. 

 

294. Младенов, Тодор. Научно-практическа конференция. // Ч е р в.  з н а 

м е (Видин), № 54, 8 май 1982. 
 ОД “Библиотеки” проведе с библиотечни работници от окръга научно-

практическа конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Георги 

Димитров. 

 

295. Божкова, Цветана. Семинар с библиотечни работници. // Ч е р в.  з н 

а м е (Видин), № 123, 19 окт. 1982. 

 

296. Христова, Цветана. Активни културни центрове. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 32, 15 март 1983. 
 Съвещание на библиотечните работници от окръга за отчитане резултатите 

от дейността на библиотеките от единната териториална библиотечна система 

през 1982 г. 
 

297. Палина, Митка. Проведен семинар. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 87, 

23 юли 1985. 
 В гр. Димово, Видинско, е проведен семинар по въпросите на справочно-

библиографската работа с библиотечни работи на окръга. 

 

298. Младенова, Зоя. Проведе се семинар... // А з  Б у к и, № 45, 8-14 

ноем. 1995, с. 4. 
 ...на тема “Опазване на библиотечните фондове” и “Нови нормативни 

документи”, организиран от Универсална научна библиотека – Видин. 

 

299. Библиотеките - център на духовност. // Н и е (Видин), № 95, 15 авг. 

2007, с. 3. 
 Съобщение за работата по привличане на читатели и по проекти в регионална библиотека 

"Михалаки Георгиев". С помощта на методическата дейност са одобрени и проектите на редица 

читалищни библиотеки. 

 

300. Откриха център за информация. // К о н к у р е н т (Враца), № 208, 29 

окт. 2008, с. 2. 
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 Център за информация и библиография към Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" във 

Видин беше открит вчера от кмета на града Румен Видов. Той ще предлага безплатен достъп до 

Интернет.Първи потребители бяха участниците в семинара за библиотекари в окръга и специалисти 

от народната библиотека"Доситей Новакович" от гр. Неготин, Сърбия. 
 

 

КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 

 
301. Бондоков, Асен. Обсъждане на романа “Семейството на тъкачите”. // 

Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 96, 1 дек. 1960. 

 

302. Културен живот. // В е ч е р н и  н о в и н и, 25 май 1973. 
 Поетът Младен Исаев във Видин и среща с читателите на Окръжна 

библиотека и библиотеката на ДИП “Вида”. 

 

303. Обсъждане на книгата “Голямата вода”. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 95, 18 авг. 1973. 
 “Голямата вода” от младия местен писател Борис Нинков, обсъдена с младата 

художествено-творческа интелигенция на гр. Видин. 

 

304. Щипкова, Стефка. Имена върху гранит. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), 

№ 10, 22 ян. 1974. 
 Проведена вечер-среща на читателите с младия поет от Видин Лъчезар Еленков 

и режисьора на филма “Гранитово” Косто Йорданов Велков, организирана от 

Окръжна библиотека на 15 януари 1974 г. 

 

305. Ставрева, Елена. Обсъждане на “Седемдесетте” . // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 22, 20 февр. 1974. 
 Обсъждане книгата “Седемнадесетте “ от Велко Атанасов в Окръжна 

библиотека в присъствието на автора. 

 

306. Ставрева, Елена. Срещи с редакцията на библиотека “Аз съм 

българче”. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 37, 27 март 1974. 
 Проведена на 19 март във Видин и  организирана от Окръжна библиотека и ГК 

на ДКМС. 

 

307. Муйкова, П. Гостуване на проф. Тянко Йорданов. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 60, 23 май 1977. 
 По покана на Окръжна библиотека, проведени мероприятия във Видин, Кула и с. 

Кошава. 
 

308. Иванова, Цеца. Вълнуваща среща. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 46, 

18 апр. 1978. 
 Обсъждане на книгата “На къде тече Дунава” с колектива на Аерофлот – 

Видин. 
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309. Тема - победата. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 48, 20 апр. 1985. 
 На 17 април в рамките на Дните на българо-съветската дружба се състоя 

читателска конференция, разглеждаща темата за Великата отечествена война в 

произведенията на съветските писатели. 

 

310. Ангелов, Милко. Художник на слънцето и красотата. // Ч е р в.  з н а 

м е (Видин), № 11, 28 ян. 1982. 
 100 години от рождението на Владимир Димитров – Майстора и 

библиотеките. 

 

311. Иванова, Цеца. Септември двадесет и трета. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 92, 4 авг. 1983. 
 Методически указания за провеждане на културно-масови мероприятия в чест 

на 60-годишнината от Септемврийското въстание 1923 г. 

 

312. Ивков, Стоян. Книги, прочетени и отчетени. // О т е ч.  ф р о н т, № 

12191, 1 авг. 1985. 
 Впечатления от библиотечната културно-масова дейност на народните 

читалища в окръга. 

 

313. Асенова, Виолета. Майска поетична вечер. // Н и е (Видин), № 807, 5-

7 юни 2000, с. 5. 
 ...във фоайето на библиотека “Михалаки Георгиев” – Видин, в рамките на 

организираните от Общината майски културни празници. В четенето е участвал и 

носителят на наградата за поезия за 2000 г. на СБП поета Ненчо Славчев. 

 

314. Вера Спасова представи своята поезия. // Н и е (Видин), № 863, 29 

дек. 2000 – 4 ян. 2001. 
 Среща на поетесата с читатели, организирана от Регионална библиотека – 

Видин. 

 

315. 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. 
 По повод честването на 100 години дипломатически отношения между 

България и САЩ в Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” –Видин бе направена 

изложба, а кметът е написал поздравително писмо до Посолството на САЩ с оценка 

на изложбата. 

 

316. Кръстев, Владимир. Завещанието на една поетеса // С л о в о  п л ю с 

(Враца), № 47, 2-8 дек. 2004, с. 8. 
 На 16 ноем. 2004 г. в РБ “Михалаки Георгиев” – гр. Видин се състоя 

представянето на книгата “Преживяване” на авторката Елза Лалова и съставител 

Марчо Димитров. 

 

317. Да претвориш града. // В и д и н (Видин), № 24, 27-29 март 2006, с. 4. 
 Изложба в Художествената галерия, с която се отбелязва 95-годишнината от рождението на 

художника Стефан Младенов, чийто съорганизатор е и Регионална библиотека.  
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318. 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. 

 

319. За Коледа подари книга. // Н и е (Видин), № 95, 18 - 20 дек. 2006, с. 2. 
 За коледната програма на Регионална библиотека Видин – част от която е представяне на 

книгата "Искри от огнището", съставена от Недка Николова, библиотекар в отдел Краезнание и 

Коледно тържество в Детски отдел. 

 

320. Снежина Николова представи... // К о н к у р е н т (Враца), № 99, 24 

май 2007, с. 9. 
 В регионалната  библиотека във Видин бе представена книгата "Животът като такъв". 

 

321. 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. 

 

322. 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 на 12 дек.2007 г.  
 

323. 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-тата годишнина от 

Освобождението.  

 

324. 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. 

 

325. 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. 

 

326. Маратон на четенето. // Н и е (Видин), № 67, 9-11 май 2008, 3с. 
 Проведен в Чуждоезикова читалня на Регионалната библиотека. 

 

327. Ден на европейските езици. // Н и е (Видин), № 122, 26-28 септ. 2008, 

с. 4. 
 Ще бъде отбелязан в Регионалната библиотека на 26 септември.  
 

328. Регионалната библиотека "Михалаки Георгиев" отбеляза 26 

септември - Ден на европейските езици, с младежки хепънинг. Проявата бе 
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организирана от отдел "Чуждоезикова читалня". Участващите ученици от 

СОУ "П. Р. 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. // В и д и н 

(Видин), № 72, 29 септ. - 1 окт. 2008, с. 8. 

 

329. 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. 
 Отдел "Чуждоезикова читалня" на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - гр. Видин 

отбеляза 26 септември - Денят на европейските езици с младежки хепънинг. В рамките на 

инициативата "Европейски дни на наследството" от 26 септември 2008 г. бе експонирана изложбата 

"Приносът на видинските творци за културно-историческото наследство на България и Европа", 

подготвена от отдел "Краезнание". 
 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 

330. Отпускат пари за библиотеката. // В и д и н (Видин), № 17, 2-5 март 

2000. 
...с които са закупени компютри за изграждане на локална автоматизирана 

мрежа. 

 

331. Асенова, Виолета. 21 век с видинска виртуална библиотека. // Н и е 

(Видин), № 867, 15-17 ян. 2001. 
За бъдещата дейност на Регионална библиотека “Михалаки Георгиев” като 

център на Националната дигитална библиотека. 

 

 

ФИЛИАЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА 
 

332. Бондоков, Асен. Кварталната библиотека (в 12 квартал). // Ч е р в.  з 

н а м е (Видин), № 2, 4 ян. 1967. 

 

333. Младенова, М. Сред книгите и днес и утре. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 193, 5 дек. 1977. 
 Филиалната библиотека в ІV квартал с библиотекар Савина Борисова. 

 

334. Ивков, Стоян. Библиотеки в кварталите. // О т е ч.  ф р о н т, № 

10388, 24 авг. 1978. 
 Из дейността на кварталните библиотеки. 

 

335. Живкова, Л. Център на организационна и културна дейност. // Ч е р 

в.  з н а м е (Видин), № 22, 19 февр. 1980. 
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 Филиалната библиотека “Жак Раймонд Коен” в квартал “Калето” с 

библиотекар Цветана Петкова Дакова. 

 

336. Занков, Румен. Богата културно-просветна дейност. // Ч е р в.  з н а м 

е (Видин), № 32, 13 март 1980. 
 Филиалната библиотека в VІІ квартал. 

 

337. Владимирова, Лора. Да помислим и за кварталните библиотеки. // Ч 

е р в.  з н а м е (Видин), № 152, 23 дек. 1980. 
 Кварталната библиотека “Жак Раймонд Коен” от квартал Калето, нейната 

дейност и условията в библиотеката, филиал на Окръжна библиотека. 

 

338. Ванков, И. Библиотеката – в сянка. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

100, 25 авг. 1981. 
 За библиотеката в V квартал. 

 

339. Емилов, Владимир. В кварталната библиотека. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 100, 23 авг. 1983. 
 Филиалната библиотека в V квартал с библиотекар Даниела Филипова. 

 

340. Ивков, Стоян. Лято в кварталните библиотеки. // О т е ч.  ф р о н т, № 

11925, 23 юли 1984. 
 За дейността на 7-те филиала на Окръжна библиотека. 

 

341. Ивков, Стоян. Библиотеките отиват при читателите. // О т е ч.  ф р о н 

т, № 11944, 20 авг. 1984. 
 За организацията на обслужване на населението в окръжния ни град – чрез 

филиални библиотеки. 

 

342. Димитров, Владимир. Под покрива на къщата с куклите. // В е д р и н 

а (Видин), № 3, 28 юни 1986. 
 Ведрина е приложение на вестник “Червено знаме” за литература, изкуство и 

култура. 
 Новооткрит Дом на детското творчество. В него има филиал на Детския и 

музикалния отдел на Окръжна библиотека, различни зали за творчество на децата от 

града. Има и исторически данни за “Къщата с куклите”. 
 

 

ОЧЕРЦИ ЗА БИБЛИОТЕКАРИ 
 

343. Миндизов, Г. Приятел и съветник. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 42, 

22 май 1966. 
 За библиотекарката в Окръжна библиотека – Видин, Надежда Кръстева. 
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344. Хаджипетров, Петър. Да те запозная с нея добре. // Ч е р в.  з н а- м е 

(Видин), № 48, 15 юни 1966. 
 Цветана Дакова, библиотекар във филиална библиотека. 

 

345. Иванова, Цеца. Неуморен труженик на културата. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 30, 12 апр. 1967. 
 За Надежда Кръстева, библиотекар в Окръжна библиотека. 

 

346. Петров, П. Ентусиасти. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 41, 27 апр. 

1971. 
 Софка Нешева, библиотекар във филиалната библиотека в ІV квартал. 

 

347. Гергова, Илина. Тази обич. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 29, 8 март 

1974. 
 Софка Нешева, библиотекар във филиалната библиотека в ІV квартал. 

 

348. Николова, Снежина. Стойността на един живот. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 98, 22 авг. 1974. 
 Очерк за Надежда Кръстева, библиотекар в Окръжна библиотека. 

 

349. Ивков, Стоян. Да поставиш начало! // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

30, 12 март 1976. 
 Очерк за Валентина Йонова, библиотекар в Окръжна библиотека. 

 

350. Ивков, Стоян. Библиотекари. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 60, 23 

май 1977. 
 За библиотекарите от Окръжната библиотека – Видин. 

 

351. Владимирова, Лора. С детски смях в новогодишната нощ. // Ч е р в.  

з н а м е (Видин), № 1-2, 1 ян. 1980. 
 Материал за семейството на Христина Ставрева – библиотекар в Окръжна 

библиотека Видин – майка на три деца. 
 

352. Ивков, Стоян. Път кам сърцата на хората: Очерк. // Б и б л и о т е к а 

р, 1980, № 3. 
 Очерк за директорката на Окръжна библиотека – Видин, Севда Рускова. 

 

353. Димитров, Владимир. С чувство на преклонение. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 29, 8 март 1983. 
 Материал за жените, работещи в Заемна за възрастни в Окръжна библиотека 

– Видин по повод празника на жената – 8 март. 

 

354. Божкова, Цветана. Заслужена обич. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 

100, 22 авг. 1985. 
 Очерк за Юла Каменова – библиотекарка в ХІ ОФ квартал – Видин. 
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355. Иванова, Цеца. Професия, превърната в дарование. // Ч е р в.  з н а м 

е (Видин), № 19, 13 февр. 1986. 
 Материал за Иванка Страшимирова – библиотекар в Окръжна библиотека – 

Видин. 

 

356. Николов, Пано. Цецка Иванова. // В и д и н (Видин), № 18, 6-13 май 

1992. 
 Портрет на Цеца Иванова – бивша библиотекарка в Окръжна библиотека и 

читалищен деец. 

 

 

ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 
 

357. Петрова, Ц. Библиотечният фонд и недобросъвестните читатели. // Ч 

е р в.  з н а м е (Видин), № 98, 4 дек. 1964. 

 

358. Иванова, Цеца. За книгите и нашето отношение към тях. // Ч е р в.  з 

н а м е (Видин), № 27, 3 март 1970. 
 Опазването на книгите в Окръжната библиотека. 

 

359. Иванова, Цеца. Някои мисли за библиотечната книга и отношението 

ни към нея. // Ч е р в.  з н а м е (Видин), № 48, 21 апр. 1973. 
 За опазване на книжовното богатство на библиотеката. 

 

360. Ивков, Стоян. И библиотечните книги са наши. // Ч е р в. з н а м е 

(Видин), № 55, 16 май 1975. 
 Материал за опазването на книгите и отношението на читателите към тях в 

Окръжна библиотека, Дунавци, Кула и Брегово. 

 

361. Ангелов, Милко. Посегателство върху книгите. // Ч е р в.  з н а м е 

(Видин), № 124, 21 окт. 1982. 
 Проблемът за опазване на книжното богатство в библиотеките. 

 

362. Иванова, Цеца. Библиотечната книга е наша, не моя! // Ч е р в.  з н а 

м е (Видин), № 83, 13 юли 1985. 
 Цеца Иванова – библиотекар в Окръжна библиотека – Видин за опазването на 

библиотечния фонд. 
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БИБЛИОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА 
 

1961 г. 
 

363. Иванова, Цв. Иван Вазов: Препоръчителна библиография / Състав. 

Цв. Иванова. – Видин, 1961 – 19 с. 

 

364. Иванова, Цв. Най-хубавото в нашата художествена литература: 

Препоръчителна библиография / Състав. Цв. Иванова, Н. Кръстева .- 

Видин, 1961.- 19 с. 

 

365. Иванова, Цв. Христо Ботев: Препоръчителна библиография / Състав. 

Цв. Иванова. – Видин, 1961. - 7 с. 

 

1962 г. 
 

366. Иванова, Цв. Александър С. Пушкин: Препоръчителна библиография 

/ Състав. Цв. Иванова. – Видин, 1962.- 12 с. 

 

1963 г. 
 

367. Септемврийското въстание 1923 година във Видински окръг: 

Сборник.- Видин: Окр. музей и Окр. библиотека, 1963.- 67 с. 

 

1964 г. 
 

368. Щипкова, Стефка. 20 години народна власт във Видински окръг: 

Библиография / Състав. Стефка Щипкова .- Видин, 1964.- 20 с. 

 

1965 г. 
 

369. Обретенова, Агнеса и др. Историята – извор за патриотично и 

интернационално възпитание: Препоръчителна библиография / Състав. 

Агнеса Обретенова, Стефка Щипкова .- Видин: Окр. Библиотека, 1965.- 21 

с. 

 

1966 г. 
 

370. Щипкова, Стефка. Активизиране на учениците в учебния процес: 

Библиография / Състав. Стефка Щипкова .- Видин, 1966. 
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371. Щипкова, Стефка. Социалистическата ни родина пред избори: 

Методични и библиографски материали / Състав. Стефка Щипкова. – 

Видин: Окр. библиотека, 1966.- 21 с. 

 

1967 г. 
 

372. Бенинска, Геновева и др. Съветският съюз и социалистическото 

преобразяване на Северозападна България: Библиографски и други 

материали / Състав. Геновева Бенинска, Иванка Кръстева, Стефка Щипкова 

. – Берковица: Окр. библиотеки Видин, Враца и Михайловград, 1967.- 44 с. 

 

1968 г. 
 

373. Щипкова, Стефка. За хората, които изграждат живота: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин: Окр. 

библиотека, 1968.- 19 с. 

 

374. Йонова, Валентина и др. Нашите гости през Седмицата на детската 

книга и изкуствата за деца във Видин и Видински окръг 13-21 април 1968 

г.: Библиография / Състав. Валентина Йонова, Агнеса Обретенова.- Видин: 

Окр. библиотека, 1968.- 44 с. 

 

375. Щипкова, Стефка. 70 години Видинска партийна организация: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин: Окр. 

Библиотека, 1968.- 42 с. 

 

376. Щипкова, Стефка. 150 години от рождението на Карл Маркс: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова.- Видин: Окр. 

Библиотека, 1968.- 16 с. 

 

1969 г. 
 

377. Щипкова, Стефка. Безсмъртните идеи и величавото дело на В. И. 

Ленин живеят и побеждават: Библиографска справка / Състав. Стефка 

Щипкова. – Видин: ОК на БКП и Окр. Библиотека, 1969.- 10 с. 

 

1970 г. 
 

378. Щипкова, Стефка. В помощ на партийната учебна година: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин, 1970.- 

43 с. 
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379. Природата и природните богатства в Северозападна България: 

Препоръчителна библиография. – Враца: Окръжни библиотеки - Видин, 

Враца и Михайловград, 1970.- 44 с. 

 

380. Щипкова, Стефка и др. 120 години от въстанието на селяните в 

Северозападна България 1850-1970 г.: Препоръчителна библиография / 

Състав. Стефка Щипкова, Г. Костов. – Видин: Окръжна библиотека и 

Окръжен музей, 1970.- 11 с. 

 

1971 г. 
 

381. Щипкова, Стефка. Видински окръг между два конгреса: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин : 

Окръжна библиотека, 1971.- 15 с. 

 

382. Щипкова, Стефка. Димитър Благоев във Видин: Препоръчителна 

библиография / Състав. Стефка Щипкова .- Видин : Окръжна библиотека, 

1971. – 18 с. 

 

383. Щипкова, Стефка. Естетическото възпитание на учащите се и 

младежта : Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – 

Видин : Окръжна библиотека, 1971.- 13 с. 

 

1972 г. 
 

384. Щипкова, Стефка. Българската книга по света: Библиографска 

справка / Състав. Стефка Щипкова. – Видин: Окръжна библиотека, 1972. 

 

385. Колева, Веселина и др. Георги Димитров в Северозападна България: 

Библиография / Състав. Веселина Колева, Лиляна Филипова, Стефка 

Щипкова. – София : Наука и изкуство, 1972.- 112 с. 

 

386. Щипкова, Стефка и др. Пътеводител на Окръжна  библиотека Видин 

/ Състав. Стефка Щипкова, Стоян Ивков. – Видин: Окръжна библиотека. - 

1972.- 12 с. 

 

1973 г. 
 

387. Щипкова, Стефка. 75 години Видинска партийна организация: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова.- Видин: 

Окръжна библиотека, 1973.- 18 с. 
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388. Щипкова, Стефка. Септемврийското въстание 1923 година във 

Видин и Видински окръг: Препоръчителна библиография / Състав. Стефка 

Щипкова.- Видин: Окръжна библиотека, 1973.- 94 с. 

 

1974 г. 
 

389. Щипкова, Стефка и др. 30 години ДПО “Септемврийче”: Преп. 

списък и метод. указания / Състав. Стефка Щипкова, Елена Ставрева . – 

Видин: Окръжна библиотека, 1974.- 20 с. 

 

390. Ставрева, Елена. Среща с творци на изкуствата: Препоръчителни 

списъци / Състав. Елена Ставрева .- Видин: Окръжна библиотека, 1974.- 10 

с. 

 

391. Щипкова, Стефка. 30 години по пътя на комунизма: Препоръчителна 

библиография в 4 части / Състав. Стефка Щипкова. – Видин: Окръжна 

библиотека, 1974. 

Ч. 1. Антифашистката борба във Видински окръг 1941 – 1944.- 28 с. 

Ч. 2. Успехите на промишлеността и селското стопанство.- 15 с. 

Ч. 3. Строителството, транспорта, търговията и здравеопазването през 

годините на народната власт.- 16 с. 

Ч. 4. Успехите на просветното дело, културата, физкултурата и спорта.- 

12 с. 

 

1976 г. 
 

392. Щипкова, Стефка. Априлския пленум – нов етап в развитието на 

партията и страната: Препоръчителна библиография / Състав. Стефка 

Щипкова .- Видин: Окръжна библиотека, 1976.- 21 с. 

 

393. Щипкова, Стефка. Видински окръг между два конгреса (1971-1976): 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин: 

Окръжна библиотека, 1976.- 21 с. 

 

394. Ставрева, Елена. Наши гости през седмицата на детската книга и 

изкуствата за деца: Препоръчителна библиография / Състав. Елена 

Ставрева .- Видин: Окръжна библиотека, 1976. - 12 с. 

 

395. Щипкова, Стефка. Тримата от РМС: Био-библиография за тримата 

секретари Мико Нинов, Боян Чонос и Коста Йорданов / Състав. Стефка 

Щипкова. – Видин: Окръжна библиотека, 1976. - 20 с. 
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396. Щипкова, Стефка и др. Химически комбинат-Видин: 

Препоръчителен списък. / Състав. Стефка Щипкова, Недка Николова. – 

Видин: Окръжна библиотека, Библиотека при Химически комбинат, 1976. – 

10 с. 

 

1977 г. 
 

397. Щипкова, Стефка. Естетическото възпитание – всенародно дело: 

Препоръчителна библиография  / Състав. Стефка Щипкова.- Видин : 

Окръжна библиотека, 1977. - 12 с. 

 

398. Щипкова, Стефка. Изкуството и културата във Видински окръг по 

нов път: Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – 

Видин : Окръжна библиотека, 1977. - 16 с. 

 

1978 г. 
 

399. Щипкова, Стефка. Братски връзки Видин – Ровно: Препоръчителна 

библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин : Окръжна библиотека, 

1978. - 14 с. 

 

400. Щипкова, Стефка. 80 години Видинска партийна организация: 

Библиографска справка / Състав. Стефка Щипкова. - Видин: Окръжна 

библиотека, 1978. - 16 с. 

 

401. Щипкова, Стефка. Промишлената естетика и качеството: 

Библиографска справка. / Състав. Стефка Щипкова .- Видин : Окръжна 

библиотека, 1978. - 8 с. 

 

402. Щипкова, Стефка. Тодор Петров 1878 – 1978 г.: Препоръчителна 

библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин : Окръжна библиотека, 

1978. - 18 с. 

 

403. Щипкова, Стефка. 100 години от Освобождението на Видински 

окръг от турско робство: Препоръчителна библиография / Състав. Стефка 

Щипкова. - Видин: Окръжна библиотека, 1978. - 8 с. 

 

1979 г. 
 

404. Щипкова, Стефка и др. Социалната реализация на младежта: 

Библиографска справка / Състав. Стефка Щипкова, Савина Димитрова. – 

Видин : Окръжна библиотека, 1979. - 12 с. 
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1980 г. 
 

405. Щипкова, Стефкаи др. Въстанието на селяните от Северозападна 

България 1850 г. Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова, 

Савина Димитрова. – Видин : Окръжна библиотека, 1980. - 12 с. 

 

406. Димитрова, Савина и др. Жул Паскен 1885 – 1980: Библиографска 

справка / Състав. Савина Димитрова, Стефка Щипкова. - Видин: Окръжна 

библиотека, 1980. - 4 с. 

 

407. Имена на които дължим : Препоръчителна библиография / Състав. 

Мария Темелкова и др. – София : Окръжни библиотеки Видин, Враца и 

Михайловград (Западно зонално обединение-Краезнание), 1980. - 99 с. 
 Др. авт.: Стефка Щипкова, Веселина Колева, Нина Найденова, Ели Томинска, 

Божидара Тодорова. 

 

408. Попов, Димитър и др. Исторически календар на Видински окръг 

(689-1975) : [Календар с библиография] / Състав. Димитър Попов, Стефка 

Щипкова, Вера Банова. – Видин : ОДА, Окръжна библиотека, Окръжен 

музей, 1980. - 148 с. 

 

409. Щипкова, Стефка и др. Леонардо да Винчи : Библиографска справка 

/ Състав. Стефка Щипкова, Савина Димитрова. – Видин : Окръжна 

библиотека, 1980. - 10 с. 

 

410. Димитрова, Савина. Славчо Георгиев Дроцанов (Асен Балкански) : 

Препоръчителен списък / Състав. Савина Димитрова .- Видин : Окръжна 

библиотека, 1980. - 4 с. 

 

1981 г. 
 

411. Димитрова, Савина. 25 години Априлски пленум: Препоръчителен 

списък / Състав. Савина Димитрова. – Видин : Окръжна библиотека, 1981. - 

4 с. 

 

412. Щипкова, Стефка. 90 години БКП: Библиографски указател / Състав. 

Стефка Щипкова.- Видин : Окръжна библиотека, 1981. - 4 с. 

 

413. Димитрова, Савина и др. Интелектуализацията в епохата на научно-

техническата революция : Библиографска справка / Състав. Савина 

Димитрова, Стефка Щипкова.- Видин : Окръжна библиотека, 1981. - 6 с. 
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414. Димитрова, Савина. Никола Петров: Препоръчителна библиография 

/ Състав. Савина Димитрова.- Видин : Окръжна библиотека, 1981. - 12 с. 

 

415. Щипкова, Стефка. Приносът на Видински окръг в националното ни 

развитие (окръгът между ХІ и ХІІ конгрес): Препоръчителна библиография 

/ Състав. Стефка Щипкова.- Видин : Окръжна библиотека, 1981. - 20 с. 

 

1982 г. 
 

416. Колева, Веселина и др. Георги Димитров в Северозападна България: 

Препоръчителна библиография / Състав. Веселина Колева, Ели Томинска, 

Стефка Щипкова. – Враца: Окръжни библиотеки Видин, Враца и 

Михайловград, 1982. - 26 с. 

 

417. Щипкова, Стефка. Дела, дела и само дела: Препоръчителен 

библиографски указател / Състав. Стефка Щипкова.- Видин: Окръжна 

библиотека, 1982. - 12 с. 

 

418. Димитрова, Савина и др. Дунавски изгреви: Био-библиографска 

справка (за поети, членове на дружеството на СБП във Видин) / Състав. 

Савина Димитрова, Стефка Щипкова. – Видин: Окръжна библиотека, 1982. 

- 25 с. 

 

419. Димитрова, Савина. Михалаки Георгиев 1852 – 1982: Био-

библиографска справка / Състав. Савина Димитрова . – Видин: Окръжна 

библиотека, 1982. - 12 с. 

 

420. Димитрова, Савина. 100 години Видинска гимназия 1882 – 1982: 

Препоръчителна библиография / Състав. Савина Димитрова.- Видин: 

Окръжна библиотека, 1982. - 18 с. 

 

1983 г. 
 

421. Димитрова, Савина. 90 години Видинска партийна организация: 

Библиографска справка / Състав. Савина Димитрова. – Враца: Окръжна 

библиотека Видин, 1983. - 22 с. 

 

422. Димитрова, Савина и др. Дунавски изгреви: Био-библиографска 

справка (за белетристи, членове на дружеството на СБП във Видин) / 

Състав. Савина Димитрова, Ненчо Славчев. – Видин: Окръжна библиотека, 

1983. - 26 с. 
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423. Димитрова, Савина и др. Живко Еленков Пуев (Димо) 1903 – 1983: 

Био-библиографска справка / Състав. Савина Димитрова, Стефка Щипкова 

.- Видин: Окръжна библиотека, 1983. - 7 с. 

 

424. Димитрова, Савина. Петко Здравков: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1983. 

 

425. Димитрова, Савина. 60 години Септемврийско антифашистко 

въстание във Видин и окръга: Препоръчителна библиография / Състав. 

Савина Димитрова .- Видин, 1983. - 18 с. 

 

426. Щипкова, Стефка. Социализмът – златен век на българската култура: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова. – Видин: 

Окръжна библиотека, 1983. – 28 с. 

 

1984 г. 
 

427. Щипкова, Стефка. Години на непрекъснат икономически и социален 

възход: Библиографски указател / Състав. Стефка Щипкова.- Видин: 

Окръжна библиотека, 1984. - 11 с. 

 

428. Димитрова, Савина. 25 години Окръжна библиотека – Видин: 

Сборник / Състав. на библиогр. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна 

библиотека, 1984. - 52 с. 

 

429. Димитрова, Савина. Владимир Зарев: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окр. библиотека, 1984. 

 

430. Щипкова, Стефка. Асен Златаров: Био-библиографска справка / 

Състав. Стефка Щипкова .- Видин: Окръжна библиотека, 1984. - 10 с. 

 

431. Щипкова, Стефка и др. Качеството – ключов проблем за 

изграждането на зряло социалистическо общество: Библиографска справка / 

Състав. Стефка Щипкова, Недка Николова.- Видин: Окръжна библиотека, 

Библиотека при СХК, 1984. - 17 с. 

 

432. Щипкова, Стефка. Пътеводител [на Окръжна библиотека - Видин] / 

Състав. Стефка Щипкова .- Видин: Окръжна библиотека, 1984. - 14 с. 

 

433. Димитрова, Савина. 135 години от Пуйовата размирица: 

Библиографска справка / Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна 

библиотека, 1984. 
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1985 г. 
 

434. Димитрова, Савина. Андрей Андреев: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1985. 

 

435. Димитрова, Савина. Велко Атанасов: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1985. 

 

436. Щипкова, Стефка. Великият ден на победата: Препоръчителен 

библиографски указател / Състав. Стефка Щипкова .- Видин: Окръжна 

библиотека, 1985. - 12 с. 

 

437. Попов, Димитър и др. 25 години Дирекция “Окръжен държавен 

архив” – Видин – организатор и пропогандатор на архивното дело във 

Видински окръг: [Сборник с препоръчит. библиография] / Състав. Димитър 

Попов, Състав. на библиогр. Савина Димитрова .- Видин: Държавен архив, 

Окръжна библиотека, 1985. - 54 с. 

 

438. Щипкова, Стефка. Два свята – две младости: Препоръчителен 

библиографски указател / Състав. Стефка Щипкова .- Видин: Окръжна 

библиотека, 1985. - 12 с. 

 

439. Димитрова, Савина. Султана Пизанти: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1985. 

 

440. Щипкова, Стефка. 1100 години от смъртта на Методий: 

Препоръчителен библиографски указател / Състав. Стефка Щипкова.- 

Видин: Окръжна библиотека, 1985. - 12 с. 

 

1986 г. 
 

441. Димитрова, Савина. Лъчезар Еленков: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1986. - 16 с. 

 

442. Щипкова, Стефка. От конгрес до конгрес: Препоръчителен указател 

на литература / Състав. Стефка Щипкова .- Видин: Окръжна библиотека, 

1986. - 20 с. 

 

443. Димитрова, Савина. Ангел Тодоров: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1986. - 12 с. 
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444. Щипкова, Стефка. 1986 – Международна година на мира: 

Препоръчителен указател на литература / Състав. Стефка Щипкова.- 

Видин: Окръжна библиотека, 1986. – 20 с. 

 

 

1987 г. 
 

445. Димитрова, Савина. Крум Жеков Бъчваров: Био-библиографска 

справка / Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1987. 

 

446. Димитрова, Савина. 25 години комбинат “Вида”: Препоръчителен 

библиографски указател / Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна 

библиотека, 1987. - 36 с. 

 

447. Димитрова, Савина. 90 години Видински панаир: Библиографска 

справка / Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1987. 

 

448. Димитрова, Савина и др. Дружба, сътрудничество, взаимопомощ. 

СССР и Северозападна България: Препоръчителен библиографски указател 

/ Състав. Савина Димитрова, Веселина Колева, Елена Илиева .- Враца: 

Зонално краевед. Обединение Видин-Враца-Михайловград, 1987. - 75 с. 

 

449. Димитрова, Савина Иван Николов Зурлов: Био-библиографска 

справка / Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1987. 

 

450. Щипкова, Стефка. Георги Кирков – Майстора : Био-библиографска 

справка / Състав. Стефка Щипкова .- Видин: Окръжна библиотека, 1987. 

 

451. Димитрова, Савина и др. Народни верни синове: Сборник с 

препоръчителна библиография за загинали антифашисти от Видинско, 

Кулско и Белоградчишко през 1923 – 1944 година / Състав. Савина 

Димитрова, Емил Маринов .- Видин: Партиен архив и Окръжна библиотека, 

1987. - 130 с. 

 

452. НТР – ключ на обществено-икономическото развитие на НРБ: 

Препоръчителна библиография / Състав. Стефка Щипкова .- Видин: 

Окръжна библиотека, 1987. 

 

453. Нашите гости през седмицата на детската книга и изкуствата за деца 

и юноши: Сборник .- Видин: Окръжна библиотека, 1987. 
 Съдържа био-библиогр. справки за Дончо Цончев, Васил Райков, Борис Нинков, 

Светлана Лилова, Добри Добрев, Димитър Пантелеев, Анушка Тодорова, Евгения 

Павлова, Ненчо Славчев, Йоана Папазова, Ради Г. Царев и Слава Рачева. 
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1988 г. 
 

454. Щипкова, Стефка. За качествено нов етап в развитието на селското 

стопанство: Препоръчителен библиографски указател / Стефка Щипкова .- 

Видин: Окръжна библиотека, 1988. - 12с. 

 

455. Димитрова, Савина. Петко Здравков: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1988. - 3 с. 

 

456. Димитрова, Савина. Димитър Мантов: Био-библиографска справка / 

Състав. Савина Димитрова .- Видин: Окръжна библиотека, 1988. 

 

457. Димитрова, Савина и др. Тодор Петров: Сборник с библиография / 

Състав. Савина Димитрова, Вера Банова, Емил Маринов .- Видин: Окръжна 

библиотека, 1988. - 120 с. 

 

458. Щипкова, Стефка и др. РМС – следовник на бойните традиции на 

Партията и Комсомола: 60 години от създаването на РМС: Препоръчителна 

библиография / Състав. Стефка Щипкова, Блага Атанасова, Виктория 
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Николова, Недка  (за нея) 210, 273, 319, (състав.) 396, 431, 463, 498-501, 505 

Николова, Снежина   152, 320, 34874; (за нея) 320, 489 

Нинков, Борис (за него) 303, 453 

Нинов, Мико (за него) 395 

Нинова, Тотка  65  

Нинова, Янка   203 

О 

Обретенова, А. (състав.)  369, 374 

П 
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Павлова, Даниела 70   

Павлова, Евгения (за нея) 453 

Павлова, Стефка   123, 124 

Пазвантоглу, Осман (за него) 504 

Палина, Митка   297 

Панова, Гергана 329 

Пантелеев, Димитър (за него) 453 

Папазова, Йоана (за нея) 453 

Паскалев, Красимир   (за него) 121 

Паскен, Жул  (за него) 406 

Пейчич, Мирко   104 

Петков, Иван   502 

Петков, Иван (за него) 321, 322  

Петров, Никола (за него) 414 

Петров, П.   34, 346 

Петров, Тодор (за него) 402, 457 

Петров, Ц.   29 

Петрова, Светла  205 

Петрова, Ц.   14, 228, 229, 357 

Пешев, Цветан (за него) 222 

Пизанти, Султана (за нея) 439 

Попиванова, Галина   185 

Попов, Димитър (състав.) 408, 437 

Попов, Тодор Илиев (за него) 490, 497 

Пуев, Живко Еленков (за него) 423 

Пуйо войвода (за него) 433 

Пунчева, Милка  66 

Пушкин, Александър Сергеевич (за него) 366 

Първанова, Зорка  (за нея) 149 

Р 

Райков, Васил (за него) 453 

Рачева, Слава (за нея) 453 

Рускова, Севда.  22, 106, 115, 160, (за нея) 114, 352 

С 

Славчев, Ненчо (за него) 313, 453, 500, (състав.) 422 

Софроний  Врачански  (за него) 459 

Спасов, И.  178 

Спасова, Вера (за нея) 314 

Ставрева, Ваня  97, 154 

Ставрева, Елена 199, 201, (за нея) 197, 305, 306, (състав.) 389, 390, 394 

Ставрева, Христина  61, 130, (за нея) 351 

Стаг, Ричард   (за него) 142-144  

Станкова, Людмила  206 
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Станчева, Паулина (за нея) 224 

Стефанов, М.   21, 291 

Стоянова, Цветанка   (състав.) 492 

Страшимирова, Иванка  226, 227, (за нея) 355 

Т 

Темелкова, Мария (състав.) 407 

Тодоров, Ангел (за него) 443 

Тодоров, Иван 198, (за него) 278 

Тодоров, М.   103 

Тодорова, Анушка (за нея) 453 

Тодорова, Божидара (за нея) 407 

Тодорова, Н.   3 

Томинска, Ели  (състав.) 407, 416 

Търновски, Костаки  (за него) 1 

У 

Угаров, Григор (за него) 222 

Ф 

Филипова, Даниела (за нея) 339 

Филипова, Лиляна (състав.) 385 

Х 

Хаджипетров, Петър  225, 260, 344, (за него) 505 

Христова, Цветана   296 

Ц 

Цанов, Д. (за него) 71   

Царев, Ради Г. (за него) 453 

Цветков, Цв.   7 

Цветкова, Светла (за нея) 90, 125 

Цеински, М.   255 

Ценов, Иван (за него) 315 

Цончев, Дончо (за него) 453 

Ч 

Чонос, Боян (за него) 395 

 

Ш 

Шаличева, Б.  290 

Шолохов, Михаил (за него) 233 

Щ 

Щипкова, Стефка  231, 232, 235, 240, 242, 244, 253, 304, (състав.) 368-373, 

375-378, 380-389, 391-393, 395-399, 400-409, 412, 413, 415-418, 423, 426, 

427, 430, 431, 432, 436, 438, 440, 442, 444, 450, 452, 454, 458, 460, 461, 462, 

464, 466, 468 

Я 

Яворов, Пейо К. (за него) 475 
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Яръмов, Хари. 63, 64, 73, 204 

 

 

 

Индекс на периодичните издания 
А 

Аз буки, в.  145, 298 

Анонс, в.  70 

Б 

Бележница (Бор, Сърбия), сп.  102 

Библиотека, сп.  111, 329 

Библиотекар, сп.  17, 18, 41, 159, 282, 292, 352 

Братство  103, 104 

Бъдин (Видин), в.   59 

Бюлетин на фондация Отворено общество  139 

В 

Ведрина (Видин), в.  342 

Вечерни новини, в.  45, 134, 302 

Вида вест (Видин), в.  265 

Видин (Видин), в.  66, 74, 75, 80-82, 84, 89-91, 93, 95, 101, 125, 127, 138, 

140, 142, 149, 150, 153, 171-173, 175, 206, 211, 213, 217, 218, 248, 250, 

271, 273, 275, 317, 324, 325, 328, 330, 356 

Видинска дума (Видин), в.  117 

Видински неделник (Видин), в.  207, 208 

Видински общински вестник (Видин), в.  69, 71, 108-110, 112, 116, 130, 

137, 204, 266 

Видинският мост, в.  100, 214, 272, 322 

Време, в.  64 

Вселена (Михайловград), в.  65, 203, 247 

Д 

24 часа, в.  131 

Дело (Михайловград), в.  63 

Демокрация, в.  136 

Дума, в.  58    

Ж 

Жар (Видин), в.  268 

З 

Земеделско знаме, в. 133 

Земя, в.  267 

Златия  97 

К 

Коледни празници  154 

Комсомолски устрем (Видин), в.  53 
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Конкурент (Враца), в.  77, 78, 83, 92, 118, 123, 124, 143, 151, 209, 251, 

300, 320 

Континент, в.  135 

Кооперативно село, в.  155 

М 

Македония, в.  1 

Н 

Народна армия, в.  11 

Народна младеж, в.  10 

Ние (Видин), в.  62, 67, 68, 72, 73, 76, 79, 85, 88, 96, 99, 102, 119-122, 126, 

128, 141, 144, 146-148, 152, 170, 174, 185, 210, 212, 215, 216, 249, 270, 

274, 276, 299, 313, 314, 318, 319, 321, 323, 326, 327, 331 

О 

Отечествен зов, в.  2 

Отечествен фронт, в.  29, 47, 50, 51, 129, 156, 194, 238, 252, 312, 334, 340, 

341 

П 

Подкрепа, в.  132 

Р 

Работническо дело, в.  16, 36, 163, 164 

С 

Свободно демократично слово (Видин), в.  60, 61 

Септемврийско дело (Михайловград), в.  56  

Слово плюс (Враца), в.  86, 87, 98, 113, 269, 315, 316 

Т 

ТВ Прес (Видин), в.  205 

Труд, в.  193 

Ч 

Червено знаме (Видин), в.  3-9, 12-15, 19-22, 24-28, 30-35, 37-40, 42-44, 

46, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 105-107, 114, 115, 157, 158, 160-162, 165-167, 

169, 176-184, 186-191, 195-202, 219-221, 223-237, 239-244, 246, 253-264, 

277-281, 283-285, 288-291, 293-295, 297, 301, 303, 304, 306-311, 332, 333, 

335-339, 343, 345-351, 353-355, 357-362 

Читалище, сп.  286, 287  
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ИНДЕКС НА СНИМКИТЕ 
/из живота на библиотеката/ 

 

1 Орден “Кирил и Методий” I ва степен и Указа за присъждането му 

2, 6, 7 Представяне на Летопис на Регионална библиотека “Михалаки 

Георгиев”, 2005 г. 

3 Тържество, посветено на Севда Рускова, 2006 г. 

4 Професионален празник на библиотечните специалисти, 2007 г. 

5 Представяне на сборника “Искри от огнището”, 2006 г. 

8, 9  Откриване на Център за справочно-библиографско и 

информационно обслужване, 2008 г. 

10-13 Семинар “Култура и информация – достъп за всеки”, 2008 г. 

12-15 Среща с библиотекарите от Народна библиотека “Доситей 

Новакович” – Неготин, Сърбия, 2008 г. 

16, 22  Представяне на книгата на Иван Петков “Вълчек”, 2007 г. 

17 Представяне на проекта “Глобални библиотеки” пред 

библиотекари от читалищни библиотеки в областта, 2008 г. 

18, 19, 21 Представяне на био-библиографията “Почетни граждани на 

Видин 1886-2007”, 2008 г. 

20 Викторина по случай 130 години от освобождението на Видин, 

2008 г. 

23 Връчване на дарение от ИК “Хермес” на Регионалната библиотека 

и на читалищни библиотеки от областта, 2008 г. 

24 Деца в библиотеката 

25 Връчване на дарение от Inner whell club – Vidin за Детски отдел, 

2007 г.  

26  Представяне творчеството на Марчо Димитров, 2007. 

27 Детско тържество “Пролет моя”, 2007 г. 

28 Отбелязване на Деня на европейските езици в отдел 

“Чузжоезикова читалня”, 2008 г. 

29 Маратон на четенето, 2008 г. 

30-32 Детско утро “Баба Марта ни гостува”, 2009 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ” – ВИДИН 

ОТДЕЛ „КРАЕЗНАНИЕ” 

 

 

СЪКРОВИЩНИЦА НА ПИСАНОТО СЛОВО И ЧОВЕШКАТА ПАМЕТ 

 
ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ 

 

Тираж 300 екз. 

Графичен дизайн и предпечатна подготовка Надежда Петрова 

Печтница „Експрес 3М” 

Видин, 2009 г. 

 

 


