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УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИУ – ВАРНА:
95 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ПРОГРЕС
Росица Заркова
Директор, Университетска библиотека
Въведение
За всеки университет библиотеката е духовен център, който съхранява
книжовното и интелектуално богатство на десетки поколения и документални
източници, разказващи за историята, икономиката, обществения живот, образователната и научната дейност на институцията, града и държавата. Богатството
на библиотечните фондове, колекции и информационни ресурси, условията и
услугите, които се предоставят на потребителите, популярността и посещаемостта на библиотеката имат своя сериозен принос за нивото на научните изследвания, обучението и професионалната подготовка на студентите-висшисти и
като резултат за добрия престиж на университета. Устойчивото и възходящо
развитие на библиотеката на ИУ – Варна в продължение на почти стогодишната
й история, е резултат на неизменната убеденост в приоритетното място на библиотеката и постоянните усилия на поколения далновидни учени и визионери,
управлявали университета през годините.
1. Кратка история на библиотеката за периода 1920 - 2010 година
Висшето търговско училище във Варна, чийто наследник е Икономическият университет, е основано на 14 май 1920 година, а библиотеката е първото
самостоятелно звено в него. Още в първия доклад–предложение за създаване на
ВТУ, в приблизителната сметка за необходимите средства, е предвидена и сума
за библиотеката. Първоначалният фонд на библиотеката е наследен от средното
търговско училище (около 6000 тома), след това са закупени книги от предвидените при основаването средства и от дарение (50 000 лева) на заможния търговец и бивш председател на Варненската търговско-индустриална камара Петър Г. Петрович. Така библиотеката започва своята дейност с фонд от 10 000
тома и първи библиотекар (уредник) Аркади Стоянов. В началото голяма част
от фонда е била на чужди езици, формирана от дарения от Германия, Франция,
Англия, Италия. Литературата на български език е била ограничена, като са получавани предимно доклади и протоколи на Варненската търговско-индустриална камара, годишни отчети, издания на Главна дирекция на статистиката,
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вестници, списания. Впоследствие са започнали да постъпват съчинения на
първите професори във ВТУ като Цани Калянджиев, Станчо Чолаков, Вълчин
Гериловски, Наум Долински, Янаки Арнаудов, Бойчо Бойчев и др. През периода 1939 - 43 година на работа в библиотеката са били Бончо Янкулев и Атанас
Никифоров като библиотекари и Василка Сакъзова – като книговодител. По това време към фондовете на библиотеката са прибавени книжните фондове на
библиотеките на френската и немската гимназии и на Търговско-индустриалната камара.
Деветосептемврийската революция през 1944 година заварва библиотека с
фонд от над 30 000 тома, което налага необходимостта от допълнителен персонал и специфична организация за представянето и ползването му.
В изпълнение на политиката на правителството за децентрализация на
висшето образование, през 1945 година се изграждат нови университети в
Пловдив и Варна. Висшето търговско училище се преобразува във Варненски
държавен университет с два факултета – стопански и технически, като това
оказва влияние и в развитието на библиотеката и формирането на нейните фондове от книги и периодични издания.
През 1945 година за уредник на библиотеката е назначен Тодор Попилиев,
а през 1946 година са назначени допълнително 4 редовни библиотекари
(Тодорова, 1980). Наличните в библиотеката книги са описани на каталожни
картички и подредени в каталог и това е началото на организацията на библиотечните фондове и представянето им в каталози.
От създаването на библиотеката, академичното ръководство отблизо следи
нейната дейност, отчитайки ролята й в учебния и научно-изследователския процес. В заседанието си на 8 май 1946 година АС приема „Правилник за уредбата
на университетската библиотека”. В параграф 1 на правилника библиотеката се
определя като „научно-спомагателен институт за обслужване на научните знания в университета и вън от него”. На същото заседание за уредник на библиотеката е избран Иван Мутафов (Цонев, 1988).
Постъпленията от книги през академичната 1945/46 година са над 10 000
тома, а през 1948 година фондът нараства с 11 800 тома, но библиотеката продължава да се помещава в приземния етаж на университета. Още през 1946 година, в свой доклад до ректора на училището, Тодор Попилиев поставя сериозно въпроса за помещенията, в които е разположена библиотеката и лошите условия, при които се съхраняват книгите и работят 7-те й сътрудници. В резултат
на това и последвалите постъпки на академичното ръководство, в бюджета за
1948 година правителството отпуска кредит за построяване на отделна сграда за
университетската библиотека (Цонев, 1988), в която да могат да се съхраняват
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200 000 тома книги и читалните да разполагат с 300 места. През 1948 година
строежът не започва, отлага се за следващите години и така й не се осъществява. През ноември 1948 година за частично решаване на проблема на университетската библиотека са предоставени салона на първа средищна прогимназия и
прилежащите му помещения, но това отдалечава библиотеката от сградата на
университета и не спомага за доброто изпълнение на функциите й да осигурява
и подпомага учебния процес. Въпреки това, през този период библиотеката разполага с фонд от над 60 000 тома литература и с най-богатата сбирка на икономическа литература в страната (над 30 000 тома) (Близнаков, 1948).
През 1949 година Иван Мутафов е назначен за директор на библиотеката.
Той е изключително ерудиран специалист, допълнително учил библиография и
библиотечно дело в Сорбоната (Близнаков, 1948), положил много усилия за
професионалното изграждане на библиотеката и утвърждаването й като водеща
икономическа библиотека в страната. През същата година е съставен и първият
перспективен план на библиотеката за периода 1949 - 1953 година; тогава е
приет и обновен правилник за дейността на библиотеката, в който за първи път
се говори за обособяване на отдели и те са 5: 1. Комплектуване и международен
книгообмен, 2. Каталогизация и систематизация на книжните фондове, 3. Научно-библиографски, 4. Обслужване на научно-преподавателския състав и студентите и опазване на книжните фондове, 5. Факултетни и институтски библиотеки.
Университетската библиотека е сред първите разпространители на библиотечни и библиографски знания в страната. През учебната 1945/46 година специален библиографски семинар е водил проф. Тодор Боров – известен специалистбиблиограф по онова време. Той е чел избрани лекции по книгознание, библиотекознание, библиография и журналистика.
През 1953 година е обособен справочно-библиографският отдел на библиотеката (Панайотов, 1972). Основна задача на отдела е да подпомага научноизследователската и учебната дейност с каталожни и писмени библиографски
справки. За изпълнение на функциите на отдела се набавя и организира подходящ справочен апарат – справочен фонд на библиотеката с фактологически и
библиографски справочници (обособен в отделни колекции), система от картотеки, чиято цел е максималното разкриване на фондовете на библиотеката в
различен аспект, както и аналитично представяне на някои от получаваните периодичните издания.
През 1953 година Варненският държавен университет (ВДУ) е закрит и
стопанският факултет се обособява във Висш институт на народно стопанство
(ВИНС). През същата година библиотеката е преместена в сградата на универ-
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ситета, в новоизграденото крило на последния етаж. Промените налагат сериозна реорганизация на фондовете – част от техническата литература, която е била
набавена за обслужване на техническите специалности във ВДУ е заделена и
изпратена на техническите ВУ, художествена литература на чужди езици е предадена на езиковите гимназии в града, на Софийския университет, а по-късно и
на Великотърновския университет. В периода от 1963 до 1971 година библиотеката действа като Централна библиотека при ВИНС и новооткрития Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) във Варна (Тодорова, 1980). Тя
оказва методическа и материална (като книжен фонд) помощ при създаване на
библиотеката на ВМЕИ. От 1972 година библиотеката се развива като самостоятелна научна библиотека с икономически профил към ВИНС. Иван Мутафов е
директор на библиотеката от 1949 до 1974 година, а сътрудници, които са работили през този период са: Тодор Панайотов, Лили Аврамова, Ваня Кънчева, Катя Карамфилова, Надежда Стефанова, Христина Йорданова, Гинка Минкова и
др. (Тодорова, 1980).
От ноември 1974 година директор на библиотеката е Анка Тодорова. В отговор на особеностите в организацията на работата и процесите на обслужване,
развитие и преструктуриране претърпяват специализираните отдели в библиотеката, които остават 3: Комплектуване, обработка и каталози, Обслужване и
книжни фондове, Справочно-библиографски и информационен. През този период продължава да се отделя сериозно внимание на набавянето на нова литература и обогатяване фондовете на библиотеката, които вече са над 200 000 тома, продължава поддържането и разширяването на книгообменни връзки с чужди университети и институции, интензивно се развива справочно-библиографската дейност – като информационно обслужване, издателска дейност и
обучение на потребителите.
Университетската библиотека е сред първите в страната, започнали планиране, подготовка и реализация на дейности по автоматизация на библиотечните
процеси още в началото на 80-те години. Работата по електронния каталог на
книгите започва с програмния продукт ISIS, безплатно предоставен от ЮНЕСКО на българските библиотеки. Всички постъпили в библиотеката заглавия започват да се въвеждат в база „Книги” на електронния каталог от началото на
1989 година. По-късно, ретроспективно, са въведени и книгите, постъпили в
библиотеката от 1984 до 1988 година. От 1987 година в библиотеката работи
терминална станция за работа и търсене в Международната информационна
система за обществени науки (МИСОН) към ИНИОН на руската АН. Така е
поставено началото на автоматизираното каталогизиране и информационно обслужване в библиотеката.
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Осемдесетте години на миналия век са и годините, през които започва
строежът за разширяване сградата на университета (надстройка), в която са
предвидени нови, модерни и просторни помещения за библиотеката – заемна,
читалня и отделно подземни книгохранилища. През 1988 година надстройката
влиза в експлоатация, а с това и новата читалня на библиотеката със 140 читателски места. Малко по-късно, през 1990 година са усвоени помещенията на
новата заемна служба, работните кабинети за останалите отдели на библиотеката, а през 1994 година и книгохранилищата. През този период колективът на
библиотеката е най-многоброен, например, през 1988 година в библиотеката са
работили 25 сътрудника (16 от които с висше образование).
През 1995 година за директор на библиотеката е назначена Теменуга Цанева. За колектива на библиотеката започва период на усилена работа по международни проекти, благодарение на които се развива автоматизацията на библиотечните процеси с новонабавена техника, софтуер и се повишава квалификацията на библиотечните специалисти. Първите реализирани проекти са към фондация „Отворено общество”, към Британски съвет и програма „Темпус”. Като
резултат от тях, библиотеката получава средства за закупуване на техника
(компютри, четци за баркодове, CD-ROM устройство, принтери, софтуер и бази-данни на CD). Като част от проекта на Британски съвет и катедри „Информатика” и „Икономика на туризма” през 1997 година в Информационно-библиографския отдел е инсталирана първата компютърна станция, с интернет връзка.
В края на мандат 1995 - 1999 година АИС на библиотеката включва сървър и 15
работни станции, 3 от които с достъп до интернет. През ноември 1996 и април
1997 година, със средства от международен проект по програма „Темпус”, 12
специалисти от библиотеката посещават за обмяна на опит библиотеките на Европейския колеж в Брюж и на Икономическия университет във Виена.
През 1998 година Заемна служба е преместена в преустроеното фоайе на 5я етаж и така се преодолява неудобството от помещаването на различни етажи
на комплектуването на литература, хранилището за нова научна литература и
заемна служба. През този период са направени и първите стъпки за абониране и
предоставяне на читателите на достъп до електронни бази – библиографски и
пълнотекстови. От 1998 година, по абонамент, се получават на електронен носител базите «Книги» и «Статии» с националния книгопис, издавани от НБКМ.
С финансовото съдействие на фондация «Отворено общество» и обединението
на университетските библиотеки в Български информационен консорциум
(БИК), през 1999 година, за първи път, са абонирани и предоставени за достъп
пълнотекстовите бази на EBSCO – един изключително богат, световен електронен ресурс. През 2000 година стартира абонирането за правно-информа-
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ционната система СИЕЛА. От 1997 година библиотеката е избрана за депозитарна библиотека на изданията на Световната банка, които получава безплатно,
обработва и представя в електронния каталог и на свободен достъп в читалнята.
През периода 2000 - 2003 година в библиотеката се реализират още 2 международни проекта: Първият, по швейцарската програма за научни изследвания
SCOPES, по който библиотеката получава 15 нови компютъра, скенер, сървър,
копирна машина, мрежови софтуер и това значително подобрява ефективността
на работа на локалната мрежа; Вторият проект е към Световната банка и МОН,
и е съвместен, с участието на 6 университетски библиотеки от Североизточна
България. Със средства по този проект библиотеката получава 60 стелажа, обновена е интернет страницата, представен е с нов по-модерен интерфейс електронният каталог на библиотеката в интернет, който става и част от Своден каталог на библиотеките от Североизточна България.
От юни 2003 до април 2005 година директор на библиотеката е Бистра
Стамболова. През есента на 2004 година Библиотечният съвет взема решение да
се закупи нов библиотечен софтуер, по-модерен, по-лесен и удобен за потребителите, с възможности за достъп до всички бази през интернет. След сериозно
проучване е избрана системата АБ на фирма PC-TM – София, която вече има
натрупан опит и утвърдено име сред библиотечната общност в страната. Започва подготовка и работа по прехвърляне на базите от ISIS за работа в АБ. Стартът на работа на локалната мрежа на библиотеката с новия софтуер и всичките
му модули е през месец април 2005 година.
От месец май 2005 за директор на университетската библиотеката е назначена Росица Заркова. Годините 2006 - 2009 се характеризират с освежаване, ремонти, подреждане и прочистване на помещенията и фондовете на библиотеката, обновяване и разширяване на техническото осигуряване, сериозен скок в
абонираните електронни ресурси и увеличено набавяне на нова литература,
благодарение и на реализирани два проекта, към Министерството на културата,
на стойност 15 000 лв. През този период библиотеката разполага с фонд от
270 000 тома литература, като годишно набавя (купени, дар и замяна) около
2000 тома. Значително е увеличена екземплярността (45 бр. от всяко заглавие)
на получаваните от университетското издателство учебници и учебни помагала,
което води до по-добро задоволяване на потребностите на студентите. Получават се над 450 заглавия периодични издания, от които по абонамент са над 150
български, 50 западни и 40 руски, по замяна се получават над 80 заглавия, а като дар около 130 - от МВФ, Световната банка, ЕС и други институции.
Локалната мрежа на библиотеката, през тези години, включва 30 компютърни станции, от които 15 за самостоятелна работа на читателите. Абонират се

Статии

85

(със средства на университета и МОМН) различни по вид и обхват електронни
бази и ресурси: Национална библиография – книги и статии; Правно-информационната система Сиела; Енциклопедия Британика, пълнотекстовите - EBSCO,
JSTOR, eLibrary на Световната банка, ProQuest Central, Science Direct и наукометричните бази SCOPUS и ISI Knowledge. Ежегодно се проучват, регистрират
и предоставят за достъп електронните версии на абонирани списания в пълен
текст и безплатни пробни достъпи до нови електронни ресурси. От 2007 година
библиотеката е Европейски документационен център и като такъв получава и
предоставя за информация и ползване всички официални издания на Европейския съюз.
2. Развитие и дейност на библиотеката през 2011 – 2015 година
Периодът 2011 - 2015 година ще остане в историята на Университетската
библиотека с цялостната й реконструкция, обновяване и модернизация, осъществени като част от „Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги“, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. През септември 2011 г. официално е открита обновената библиотека, а до края на същата година приключват и дейностите по внедряване на
новата RFID (Radio Frequency Identification) автоматизирана система и технология на обслужване.
Модернизацията се изразява в изцяло обновения архитектурен вид на библиотеката, ново обзавеждане, подови настилки, осветление, климатизация и
вентилация, преструктуриране на фонда в читалнята, обработка с RFID етикети
и въвеждане в каталога на всички книги и периодични издания от читалня и заемна, откриване на свободен достъп на фонда за заемане за дома, оборудване на
автоматизирани места за самообслужване на читателите, издаване на нови безконтактни читателски карти, значително увеличаване на компютърните места за
самостоятелна работа, осигуряване на копирни машини на самообслужване, работно място за незрящи читатели, програмно и техническо осигуряване на процесите по дигитализация на фонда със закупуване на роботизиран скенер. Като
оценка за извършената огромна работа и резултатите от реализацията на проекта, през 2012 година библиотеката е удостоена със званието „Библиотека на годината 2011“ на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
Освен множеството задачи, свързани с реконструкцията и модернизацията,
университетската библиотека успешно изпълнява и дейностите, свързани с основните й функции: Набавяне, обработка и въвеждане в каталозите и фондовете
на нова, актуална литература; Осигуряване на максимално удовлетворително и
добро обслужване на всички читатели; Грижа за подреждане, поддържане и об-
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новяване на библиотечния фонд; Пълноценно библиотечно-библиографско консултиране и обучение; Дигитализация на части от фонда; Повишаване на квалификацията и компетентностите на работещите в библиотеката.
Библиотеката набавя литература по три начина – закупуване, замяна (книгообмен) и дар. Основен дял имат книгите, набавени като дарение, тъй като
включват учебници и монографии, които библиотеката получава от университетското издателство. Затвърждава се тенденцията на увеличаване на общото
количество новопостъпила литература във фонда на библиотеката.
В цифри, динамиката на новопостъпилата в библиотеката литература, според начина на набавяне, изглежда така:
Година
2011
2012
2013
2014

Общ брой
2282
2967
2744
2980

Купени
415
315
407
392

Дарение
1725
2355
2171
2380

Замяна
142
297
166
208

От 2011 година към библиографските описания на различните видове издания (книги, учебници, статии, периодични издания), при налична информация
и необходимост, се добавят съдържание, пълен текст (на книги достъпни в интернет), уеб адрес (към пълния текст на документа или кратки сведения за него)
и корица.
От началото на 2014 година, при попълването на електронния каталог с нови заглавия, започва отразяването на цитирания на автори от ИУ в информационния поток, който постъпва в библиотеката. С тази си дейност библиотеката
отговаря на актуалните изисквания към преподавателите при присъждане на
научни степени и звания, както и на необходимостта от наукометричен анализ
на научно-изследователската дейност.
Периодичните издания, които са постъпвали ежегодно в библиотеката през
последните години, са около 350 заглавия и се набавят по три начина - абонамент, книгообмен и дарение, а списъкът със заглавия е относително постоянен
през годините. По книгообмен се изпращат „Известия на ИУ“ и „Годишник на
ИУ“ на повече от 40 български и 50 чужди университета, библиотеки, академии
и др., от които се получават техни издания. Като дарения ежегодно се получават
повече от 90 заглавия, като по-голямата част от тях са по линия на Европейския
документационен център. В това си качество библиотеката получава голям
спектър от периодични издания, посветени на различни актуални теми и проблеми на ЕС.
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В обслужването на читателите се очертава трайна тенденция на увеличение
на посещенията, като след откриване на обновената библиотека, освен ръст на
посещенията, се забелязва и многократно увеличение на броя на заеманите заглавия от един читател.
Новата автоматизирана система, както и системата за контрол на достъпа в
читалнята, позволяват статистика и анализ на данните и тенденциите чрез: наблюдение на регистрирани читатели, посещаемост, заемане на литература и много други показатели в дейността на библиотеката.
Илюстрация на посещенията в заемна и читалня са следните цифри: средно
на година се регистрират около 2000 нови читатели, раздават се около 25 000
библиотечни материали (над 100 на ден), в заемна служба се регистрират над 10
000 посещения годишно (50 на ден), а в читалнята - почти 30 000 посещения
годишно (150 на ден). На копирните машини на самообслужване се копират
около 95 000 страници годишно.
Статистиката за посещенията в читалнята показва, че най-многобройни са
посещенията на студентите от специалностите „Маркетинг“, „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Интересен факт е и положителната промяна в поведението на потребителите, което вероятно е резултат на подобрената работна среда и
нови услуги. Модернизацията и преструктурирането на фонда доведоха и до
промяна в характера на обслужването, като се увеличи делът на справочнобиблиографските и консултантските дейности за подпомагане и ориентиране на
читателите.
Библиографското информиране е една от основните задачи на библиотечните специалисти при обслужването на читателите. В модернaта библиотека
обучението на читателите, формирането на достатъчна информационна култура
и компетентност у тях, придобиват особена важност, за да могат пълноценно да
използват всички ресурси и услуги, които им се предлагат. За популяризиране
на библиотечните и информационните знания ежегодно се провеждат около 40
групови лекции със студенти, както и множество индивидуални библиотечноинформационни консултации и обучения.
Важно и качествено развитие претърпя обучението на потребителите за работа с ресурсите на библиотеката, след като от есента на 2014 година бяха въведени ежемесечни обучения „Електронни ресурси на библиотеката“. В тези обучения, предназначени за преподаватели и докторанти, в рамките на 2 часа на
потребителите се представят по-подробно различни видове електронни ресурси,
до които потребителите от университета имат платен достъп. Формата на обучение предизвика интерес сред преподавателите, с активно участие и положителни отзиви.
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Университетската библиотека предоставя богата и актуална информация за
структурата, организацията на работа, фондове, информационни ресурси, достъп до платени бази и пр. в своята секция на интернет страницата на университета. Електронният каталог на библиотеката включва базите Книги, Статии, Периодика, Персоналия (Библиографии), в които, към март 2015 година, има въведени над 72 000 записа.
Продължава абонирането и ползването на базите: EBSCO Business Source
Complete, Енциклопедия Британика, Бизнесколекцията на JSTOR (Journal
Stоrage – The Scholarly Archive), Passport GMID (Global Market Information
Database) на Euromonitor International, Мениджмънтколекцията на Emerald. През
периода бяха достъпни за ползване и едни от най-богатите световни информационни ресурси, осигурени от МОН, с национален лиценз за всички висши училища. За хуманитарните ВУ това са базите: ISI Web of Knowledge, Science Direct
и Scopus. За потребителите от университета, в различни периоди, е осигуряван
безплатен пробен достъп до пълнотекстови бази като Taylor & Francis online,
Press Reader, CRCnetBASE, SAGE Humanities and Social Science Package, CABI и
много други.
Специалисти от Информационно-библиографския отдел на библиотеката
взеха участие като лектори в обучението на преподаватели и докторанти по
проект „Информационни и компютърни технологии в образователния процес и
работа в е-среда“. Проведени са лекции и упражнения на тема „Специализирано
обучение за работа с библиотечни и библиографски бази от данни“.
Ежегодно се издава „Пътеводител на библиотеката” и „Книгопис на годишните публикации на преподавателите в университета“.
По традиция и послучай 95-годишнината от създаването на ИУ – Варна е
подготвен „Алманах: Животописни и книгописни сведения за преподавателите
от ИУ: 2005 - 2015 година“. В работата по алманаха се включиха голяма част от
специалистите в библиотеката, като попълването на животописните и библиографските данни, проверки, допълнения, корекции и оформянето на изданието
продължи повече от година.
Поддържането на нивото на професионална компетентност на библиотечните специалисти се осъществява с включването им в национални или вътрешни квалификационни мероприятия, конференции и семинари. През есента на
2011 година сътрудниците от ИБО преминаха специализирано обучение за работа с новия роботизиран скенер – сканиране, обработка на сканираните копия
и подготовка за създаване на дигитален архив. През 2012 година специалистите
от библиотеката посетиха професионални курсове на обучение, проведени на
място, в университета, от преподаватели от катедра „Библиотечни и информа-
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ционни науки” в СУ „Кл. Охридски”. Целият състав на библиотеката се включи
успешно в обучението по проект „IT умения – задължителният минимум“, организиран специално за повишаване квалификацията на служителите от администрацията на ИУ.
Работата по дигитализацията на материали от фонда на библиотеката е съобразена с българското законодателство, регламентирана с работен стандарт и
успешно стартира през 2012 година. Като резултат от тази дейност и участието
на стажанти по проект „Студентски практики“, през 2012 - 2014 година са дигитализирани и въведени за достъп през електронния каталог 368 книги.
Европейският документационен център (ЕДЦ) към библиотеката получава
безплатно всички издания на ЕК – списания, вестници, брошури, отчети, статистики, доклади. Част от тях се обработват за фондовете и въвеждат в базите на
електронния каталог на библиотеката, а рекламните и информационни материалите се подреждат в специализирана секция на входа на читалнята. Във връзка с
провеждането на изборите за Европейски парламент, през 2014 година беше
създадена и се поддържа с актуална информация фейсбук страница на центъра.
За да се популяризират резултатите от проекта за модернизация на библиотеката и внедряването на новата технология на обработка, опазване на фонда и
обслужване на читателите, библиотеката беше представена на редица професионални мероприятия, като на две от тях беше съорганизатор и домакин. През
месец септември 2012 година в библиотеката беше проведен XIX-тият традиционен есенен семинар на библиотеките, работещи с АБ софтуер. На 18 и 19 октомври 2012 година библиотеката беше домакин и съорганизатор на научен семинар, с международно участие, на тема „Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики“.
През 2014 година специалисти от библиотеката и отдел „Управление на
проекти“ подготвиха проектно предложение “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”. През март 2015, в класирането
по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, проектът е
високо оценен и одобрен за финансиране. Стойността му е 610 000 лв. – 100%
безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014. Проектът предвижда: обособяване в отделно
помещение в читалнята на библиотеката, на дигитализационен център и дооборудването му с допълнителна техника – скенери и компютри; дигитализиране
на Архивния фонд на библиотеката – 3000 книжни единици, както и документи
и снимки, сързани с историята на университета; закупуване и внедряване на
функционален и модерен софтуер, който да осигури процесите по дигитализа-
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ция и ползване на цифровите документи от потребителите на библиотеката. Успешната реализация на проекта ще осигури значителен дигитален архив, условия за поддържането и обогатяването му с нови документи, съвременен софтуер
за ползване от потребителите и ще подобри информационното обслужване на
студентите.
Заключение
Със съвременната си архитектурна среда, техническо оборудване, модерна
технология на обслужване, наличните информационни, документални и електронни ресурси, библиотеката на ИУ - Варна има заслужено място сред найдобрите съвременни университетски библиотеки. Деветдесет и пет годишната й
история е изпълнена с труда, професионализма и творческите усилия на повече
от 100 специалисти-библиотекари, работили в нея през годините. Постигнатото
дава сериозни основания за гордост от създадените и опазени традиции, натрупаният опит и професионализъм, отличните резултати и заслуженото водещо
място.
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