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С първите пролетни дни Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна посреща и
130-ата си годишнина с тържествена среща, национален форум с дискусионен характер
"Преображенията на Б-пространството", национален конкурс "Моята Европеана".
Създадена на 21 март 1883 г. с цел "да спомага... за нравственото и умствено развитие,
от към научна страна", библиотеката пази и днес традициите на Варненската книжевна
дружина, заложени още в учредителния протокол. Под него стоят подписите на лица,
изпълнени с мисъл за просперитета на България – бъдещи и настоящи кметове и
депутати, министри.
Петдесет години по-късно в 1933 г. сред поздравите за празника на библиотеката е и
писмо от Пол Отле, Международен институт по библиография – Брюксел, с пожелание:
"Нека библиотеката се развива като локален документален център, участник в
международната мрежа от документални центрове, която нашия институт полага усилия
да изгради".
Медиите избраха за кратка визитка на библиотеката думите на Емилия Милкова,
директор на РБ "Пенчо Славейков": "Варненската библиотека посреща 130-ата си
годишнина с 20 000 регистрирани читатели. През тази година фондът е обновен с нови
издания на стойност 16 000 лева. Все така на голям интерес се радва курсът по
компютърна грамотност за представители на третата възраст "60+", който вече са
преминали над 300 души, има и много чакащи. Атрактивна за младежката аудитория е
инициативата "Нощ в библиотеката", която тази година ще се проведе за 10-и път. "Ние
следваме принципа да работим индивидуално с младите хора, важно е да не изгубим
тези читатели, които наистина имат интереси". Към тези бегли щрихи добавяме, че през
2013 г. библиотеката продължава да работи по пет европейски проекта, в които
институцията има представителна за страната ни функция...
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