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133 години от създаването си отпразнува варненската библиотека „Пенчо 

Славейков“. Това е една от първите библиотеки в страната, учредена едва пет 

години след Освобождението. Основана е от интелектуалци, обединени в 

„Книжевната дружина“, които даряват личните си колекции от книги, за да 

формират първия фонд на библиотеката. „Ние с гордост се наричаме техни 

следовници и пазим жив спомена за делото им. На всяка годишнина, която 

отбелязваме винаги показваме протоколите за учредяване на варненската 

библиотека. Ако трябва да се изразя съвременно – основаването й е гражданска 

инициатива, административният акт идва по-късно“ – отбеляза в празничното си 

слово директорът на РБ „Пенчо Славейков“ Емилия Милкова.  

  

 

Верни на стремежа си да пазят традицията, но и да са в крак с новото, от 



варненската библиотека отбелязаха годишнината с изложба и откриване на 

модерна технология за самостоятелно заемане и връщане на книги. Системата е 

обезпечена с две устройства с тъч скрийн, разположени във фоайето и 

книгозаемната на основната сграда на РБ „Пенчо Славейков“. 

  

 

  



 

По думи на библиотекари посетителите са били нетърпеливи да я използват още 

в тестовия период. „Към устройството се насочват не само младите посетители, 

от т.нар. интернет поколение. По-възрастните също проявяват интерес да видят 

как функционира“ – отбеляза Даниела Канева от отдел „Книгозаемане“ на РБ 

„Пенчо Славейков“. До пет книги могат да бъдат заети самостоятелно, без 

помощта на библиотекар, чрез новата услуга. Ползването на системата става 

само чрез валидна читателска карта. 

 

В изложбата по повод годишнината, освен документи, посветени на „Книжевната 

дружина“, бяха представени и задания за сграда на библиотеката, поставяни през 

годините. Изложен беше и макетът, с който холандски екип спечели конкурсът, 

обявен от община Варна за проектиране на нова сграда на библиотеката.  

  



 

  



 

  

В експозицията бяха показани и част от наградите, с които РБ „Пенчо Славейков“ 

е отличена през годините. Институцията е носител на награда „Варна“, както и на 

наградата на председателя на Общинския съвет, получавала е и приз от 

Министерството на културата за принос в развитието на библиотечното дело, 

както и отличие „Христо Г. Данов“ за библиотека на годината. 

 

Интерес предизвика и щандът в зала „Книгозаемане“, на който бяха изложени 

заглавията, посочени през 2000 г. от варненци като книгите, без които не могат да 

прекрачат в новото хилядолетие. Това са предимно класически творби за деца и 

възрастни.  

  



 

 

Специални гости на празника по повод 133-та годишнина от основаването на РБ 

„Пенчо Славейков“ бяха варненският евродепутат Емил Радев , заместник кметът 

на община Варна Коста Базитов и председателят на общинския съвет Тодор 

Балабанов. Емил Радев изрази гордостта си, че въпреки, че нашата библиотека 

не разполага със средствата, които се инвестират в чуждестранните библиотеки, 

тя успява да поддържа европейско ниво на работа и предлага на варненци голяма 

и модерна база. Заместник кметът Коста Базитов отправи приветствие от свое 

име и от името на кмета Иван Портних и подчерта, че съжителството на културна 

институция като библиотеката и административна структура като община Варна 

трябва да се приема за знаково – духовното и стремежът към знание да 

присъстват във всяка една дейност.  
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