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Варненската библиотека „Пенчо Славейков“ е първата публична библиотека в 

страната, която предлага на читателите си възможност за самостоятелно заемане 

и връщане на книги. Подобна система функционира само в някои университетски 

библиотеки. Тъчскрийн, чрез който потребителите ще връщат своите четива ще 

бъде разположен във фоайето на основната сграда. Устройството, благодарение 

на което ще могат самостоятелно да заемат книги ще е в зала „Книгозаемане“. До 

няколко месеца с подобна апаратура ще бъдат обзаведени и детския и 

средношколки отдел, както и отдел „Изкуство“. „Едно от предимствата на тази 

система, освен че ще пести време на потребителите е, че ще освободи време и на 

библиотекарите, които вече ще бъдат използвани повече като консултанти“ – 

подчерта директорът на РБ „Пенчо Славейков“ Емилия Милкова.  



 

Уникалната система ще бъде официално представена навръх 133-ия рожден ден 

на варненската библиотека, която е една от най-старите в страната. Пет години 

преди нея е открита Националната библиотека в София, а още в рамките на 

Източна Румелия започва да функционира и библиотеката в Пловдив, която била 

със статут на втора национална библиотека.  

Рожденият ден ще бъде посрещнат и с обновено фоайе, в което е предвиден 

специален кът, в който всеки потребител може да получи индивидуална 

консултация от библиотекар.  

  

На 21 март ще бъде открита и изложба, в която ще бъде представена част от 

историята на библиотеката. В една част от експозицията ще могат да се видят 

различни проекти за сграда на библиотеката, правени през годините.  „За нас 

беше много интересно, че намерихме едно задание за сграда, което много 

прилича на сегашното, от гледна точка на това, че хоризонтът за растежа на 

фонда е 20 години напред. Това беше основното изискване, което и ние 

поставихме към авторите, които участваха в конкурса за проект за сграда на 

библиотеката. И тогава и сега библиотеката е възприемана не просто като място 

за четене и заемане на книги, а и като културно пространство и място за среща на 

хора, среда за развитие“ – коментира Емилия Милкова. 

 

В изложбата ще бъде показан и макетът, подарен от победителите в конкурса за 

проект на страда на библиотеката. Посетителите ще могат да видят и две 

издания, от които те са черпили данни за Варна и за библиотеките в България.  

Заслужено място в празничната експозиция имат и актовете, с които „Книжевната 

дружина“ взема решение за създаване на варненска библиотека през 1883 г.. В 

състава й са видни интелектуалци и общественици, сред които Михаил Колони, 

Кръстьо Мирски, Харалан Ангелов, Георги Живков, Никола Живков и др. Целта им 

е била „да подпомогне развитието на гражданите откъм умствената и 

нравствената страна“.  Голяма част от тях даряват личните си книги, с което 

слагат началото на варненската библиотека.  

 

Във връзка с 133-ия рожден ден на РБ „Пенчо Славейков“  ще бъдат подредени 

на един стелаж в залата за книгозаемане и заглавията, които през 2000 г. бяха 

посочени от варненци в отговор на допитването „Кои са книгите, с които ще 

влезем в новото хилядолетие?“. Сред тях са „Алиса“, „Мечо Пух“, „Под игото“, 

„Записки по българските въстания“. От библиотеката ще дадат възможност на 

посетителите в празничния ден отново да отговорят на въпроса кои са книгите, 



без които не могат, за да се види дали има промяна в нагласите на хората след 16 

години.  

 

На 24 март в детския и средношколски отдел ще има празник на буквите с 

първокласници от СОУ „Найден Геров“. Тогава те за първи път ще бъдат записани 

като читатели на библиотеката. Малчуганите ще имат възможност да гледат 

камиши бай театър по авторска детска приказка за рибката, която откри морето. 

Илюстрациите на учениците от СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“, благодарение на които 

приказката „оживя“ в тази нестандартна форма, ще бъдат експонирани в отдела 

на 25 март.  

 

Хубавата новина за всички служители на библиотеката е, че ще посрещнат 

празника с по-високи заплати. След протестите на библиотекари, музейни 

работници и служители в сферата на културата, заплатите им бяха вдигнати с 

20%. 
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