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• ЕКСЛИБРИСЪТ ВЧЕРА И ДНЕС 

 

• МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС, 

ОГАНИЗИРАН ОТ РБ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ 

 

• КОЛЕКЦИЯТА ОТ ОРИГИНАЛНИ ЕКСЛИБРИСИ, 

ПРИТЕЖАНИЕ НА РУСЕНСКАТА БИБЛИОТЕКА 

 

• ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЯ “ЕКСЛИБРИС” – СЪЗДАВАНЕ И  

РАЗВИТИЕ 

      

 

         

 

 

 

               21 слайда 

 

Съдържание 



Екслибрисът вчера и днес 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Първият екслибрис конкурс през 

2005 година е посветен на 100-

годишнината от рождението на 

Елиас Канети – Нобелов лауреат за 

литература, роден в Русе.  

Голямата награда на 

библиотеката получава русенският 

художник Румен Михайлов. 

I-ви Международен конкурс за екслибрис 



Вторият конкурс „От книгите на 

Европа” / „Еx Libris – Е/А Book – 

Rousse 2006” - показва европейския 

артистичен дух в книжовното 

богатство на Европа и България.  

Голямата награда на журито 

получава Веселин Дамянов от 

България.  

IІ-ри Международен конкурс за екслибрис 



 

 

 

Темата за членството на 
България в Европейския съюз 
продължава и в третото 
издание на конкурса през 2007 
година – „Бъди европеец – Русе 
2007”  „2 be eu”- Rousse 2007”. 
  

Големият приз е присъден 
на чешкия художник Павел 
Хлавати. 

ІIІ-ти Международен конкурс за екслибрис 



2008 година е специална за 
Русенската  библиотека,  която 
навършва 120 години. Темата на 
четвъртото издание на конкурса е 
посветена на Библиотека „Любен 
К а р а в е л о в ” . 

Голямата  награда  отива  в 
Япония, печели я Каяуко Джино. 

 

 IV-ти Международен конкурс за екслибрис 



111 автори се включват с 274 
творби в петото издание на 
Международния конкурс за 
екслибрис през 2009 година. 
Голямата награда е за Пламенко 
Кенджич от Хърватия.  

V-ти Международен конкурс за екслибрис 



Шестото издание на Международния 
конкурс за екслибрис „EX MUSICIS - Ruse 
2010” е посветено на 50-годишнината от 
създаването на Международния фестивал 
„Мартенски музикални дни”.  

Голямата награда е присъдена на 
Снежана Кезеле от Сърбия. 

VІ-ти Международен конкурс за екслибрис 



 
 

Специален гост на библиотеката, по 

повод обявяването на наградите, е 

председателят на международното 
жури – художникът Питър Смит. 

VІI-ти Международен конкурс за екслибрис 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА отива отново 

при талантливата сръбска художничка 

Снежана Кезеле.  



VIIІ–ми Международен конкурс за екслибрис 

Жури на VІІІ-ия Международен конкурс за 

екслибрис “Ex Libris – Ex History” -  Русе, 2012, с 

председател Иван Токаджиев, присъди ГОЛЯМАТА 

НАГРАДА на Регионална библиотека  “Любен 

Каравелов” - Русе на Такао Сано (Япония).   



 

 

 

 
 
 

 

Днес притежание на Русенската библиотека е художествена 

колекция от 1 600 екслибриса, която е част от световното културното 

наследство.  

Колекцията от оригинални екслибриси  
на Русенската библиотека  



 

 

 

 
 
 

 

Колекцията от оригинални екслибриси 
на Русенската библиотека  



 Дигитална колекция “Екслибрис”  

на РБ “Любен Каравелов” - Русе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи на създаване на колекцията: 

■ Избор на екип 

■ Изграждане на профил на дигиталната колекция  

■ Цел  

■ Съдържание и структура 

■ Сканиране и архивиране  

■ Обработка на данни  

■ Интегриране на библиографските описания и сканираните изображения  

 

 

 

 



 

 

 

 Дигиталната колекция “Екслибрис”  

на Русенската библиотека 



 

 

 

Дигиталната колекция “Екслибрис” 
www.libruse.bg 



  

Традиционни графични техники 



  

Съвременни графични техники 



www.europeana.eu  

 
 
 
 

Дигиталната колекция “Екслибрис”  
на Русенската библиотека в Europeana 

http://www.europeana.eu/


 


