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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2008 година
беше подчинена на следните основни задачи:
1. Мащабна дейност по ретроспективно въвеждане на всички каталози и картотеки в
библиотеката и изцяло въвеждане в електронен вид на служебния азбучен каталог и
краеведската картотека
2. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване
качеството и ефективността на библиотечното обслужване
3. Разширяване обхвата, структурата и възможностите на автоматизацията в библиотеката
чрез цялостна подмяна на наличната компютърна и размножителна техника и изцяло
преминаване към библиотечната програма WINISIS
4. Представяне на действаща WEB-страница на библиотеката с възможности за on-line
справки и търсене в каталози и картотеки, обслужване и справки чрез електронна поща,
електронен форум
5. Въвеждане на бар-код четци за автоматизирано обслужване на читателите във всички
звена
6. Разширяване на справочно-информационната и издателска дейност на библиотеката чрез
пълноценно използване на изградените собствени бази данни и автоматизираната текуща
национална библиография и книгопис, дигитализиране на най-ценните краеведски издания
7. Създаване на нов тип информационни услуги за читателите на библиотеката чрез
изграждане на пълнотекстови и графични бази данни за най-често търсените документи и
предоставянето им на електронен носител чрез пълноценно използване на Интернет
8. Активизиране на читателските навици у децата
През изминалата 2008 бюджетът осигури суми за най-необходимите стопански
разходи, които се изплащаха ритмично, библиотеката успя да закупи библиотечни
материали, да извърши абонамент и осъществи подвързия със средства, осигурени от
своя годишен бюджет.
От 2008 г. библиотеката придоби нов статут на второстепенен разпоредител със
самостоятелен бюджет и самостоятелно счетоводство, което подобри и оптимизира
оперативното управление, качествено обслужване и водене на финансово-счетоводните
операции през годината.
Благодарение на целево осигурени средства от Министерството на културата
изцяло бе подменена остарялатата компютърна и размножителна техника на обща
стойност 35 000 лева, като бе закупен модерен ксерокс, интернет-сървър и 15 нови,
мощни компютърни конфигурации. Бяха закупени над 1500 нови книги на обща стойност
21 207 лева с реализирането на голям проект към Министерството на културата по
програма «Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност».
Библиотеката единадесета година разполага с кабелен Интернет, който използва за
своите информационни цели и предоставя на своите читатели, бе прокаран и ADSL
високоскоростен интернет до библиотечния сървър.
Продължи усилено работата по ретроконверсията на азбучния каталог, който ще
бъде завършен окончателно през 2009 г,, както и на краеведската картотека.
Приключи
успешно
инвентаризацията
на
Детски
отдел,
продължава
инвентаризацията на библиотечните материали в музикалната читалня.
Увеличи се броят на платените библиографски консултации, системно се попълват
актуалната и ретроспективната краеведска систематична картотека в нейния
компютърен вариант, разширява се справочната и издателска дейност, продължават с
успех изложбите в залите на читалнята.

II. БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ И БЮДЖЕТ
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От началото на второто полугодие на годината в библиотеката бе извършено
съкращение на две щатни бройки, като в съответствие с новото щатно разписание дейността
на библиотеката от 1 юли до края на изминалата година се осъществяваше от 19 щатни
служители. През 2008 година еднократно бе актуализирана работната заплата, като средната
брутна работна заплата от 380.17 лв. в началото на годината нарасна в средата на годината с
10% на 427.00 лв.
Като цяло през 2008 г. бяха изразходвани 253 305 лева бюджетни средства.
За заплати през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в размер на
95 993 лв, а за издръжка и дейност на библиотеката – 92 097 лв. Разпределението на
средствата по отделните параграфи е както следва:
& 100 – Заплати и възнаграждение за персонала – 95 993 лв.
& 200 - Други възнаграждения и плащания - 9 431 лв.
& 500 – Осигурителни вноски за ДОО – 16 888 лв.
& 560 - Здравни осигурителни вноски - 3 896 лв;
& 1014 – Книги – 29 221 лв;
& 1020 – Разходи за външни услуги – 18 377 лв;
& 1051 - Kомандировки – 869 лв;
& 1016 - Вода, горива и енергия – 10 723 лв;
& 1091 - СБКО – 2489 лв.
За дълготрайни материални активи са изразходвани 35 000 лева.

III. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ. ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ.
KОЛИЧЕСТВЕHИ ПОKАЗАТЕЛИ :
ПЛАH

Библиотечен фонд
Hабавени материали
Отчислени материали

268 900
4 000
1 500

ИЗПЪЛHЕHИЕ

270 200
3 905
107

Комплектуването, обработката, класирането и каталогизирането на постъпващите
библиотечни материали през годината е една от отговорните дейности през годината. През
изминалата 2008 г. отделът набавяше разнообразна по вид и жанр литература, отговаряща на
актуалните читателски търсения. Този ръст идва най-вече от успешната реализация на
проект към Министерството на културата на обща стойност 21 207,40 лева по програма
«Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност», от които
библиотеката осигури само 10% от общата сума. Други източници за снабдяване с литература
през изтеклата година бяха ЕТ "Здравец-91", ИК „Персей” – ООД, „Жанет 2001”, ЕТ "Вета - В.
Колев" - Ямбол, ЕТ „Ж. Учков”, ЕТ „АБВГ-94” и др. Част от средствата освен за абонамент и
закупуване на библиотечни материали бяха изразходвани за подвързия на литература.
Продължи традиционното периодично комплектуване чрез СД “Чавиели” – София. Чрез
ежемесечните заявки по техни каталози, изпращани по пощата, се осъществяваше
равномерно закупуване на новоизлязла актуална литература. Получавахме и литература по
книгообмен чрез Народна библиотека «Св. Св. Кирил и Методий».
През 2008 г. са комплектувани 3 905 библиотечни материали на обща стойност 39 666.42
лева, от които 3285 библиотечни материала на стойност 35 877.08 лв закупени с фактури и
620 библиотечни материали на стойност 3 789.34 лева са дарения.
През 2008 г. библиотеката получаваше дарения на книги от обществени организации и
частни лица. Тази тенденция е традиция от години насам, а дарителите освен актове за
дарения получаваха и благодарствени писма. Много граждани, дългогодишни читатели на
библиотеката, които имат специално отношение към книгата, даряват книги от своите лични
библиотечни колекции. Сред тях дарения на книги, периодика и ноти през годината са
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направили Йовко Паспалджиев, Пейка Събева, Веринея Исакова, Анка Христова, Анелия
Георгиева, Мария Яръмова, Митко Кечеров, Вася Ангелова, Нина Ивановна, Елена Бонева,
Пламен Атанасов, Надежда Вакова, Светла Стефанова, Камен Гърдев, Пламен Стоев,
Даниела Русева, Калина Бакалова, Савина Сърбова, Панайот Хлебаров и др. Голяма част и
от местните творци, издали книги през годината, дариха свои книги с автограф на отдел
Краезнание. Сред тях са Иван Джурелов, Димитър Въртигоров, Тенко Тенев, сливенският
митрополит Йоаникий, Юлияна Донева, Иван Гаджев, Костадин Улучев, Димитър Цанев,
Росица Тодорова, Филип Геров, Недялко Григовор, Марсия Маинова-Антони, Вела Чанчерова,
Иван Колев, Пенка папазова, Кети Бозукова, Иван Гранитски, Тодор Вачев, Иван Газдов,
Людмила Коджабашева и др.
Библиотеката получи дарения и от обществени организации като Представителство на
Руската Академия на науките, Ротари клуб-Ямбол, Висше училище Колеж по икономика и
администрация – Пловдив, Община Ямбол. Община Тунджа, Община Стралджа и др.
Всяка година се подготвя и изнася на видно място поименен списък на дарителите, който
се намира в отдел Заемна за възрастни.
В отдела продължава работата по ретроспективното въвеждане на служебния каталог в
електронен вид. Windows-версията на електронния каталог значително подобри качеството на
информацията, предоставя много по-големи възможности за по-бързо и многоаспектно
въвеждане на библиографските описания, а внедрената система на бар код обработка и
заемане подобри качеството и бързината на обслужване на читателите. Окончателната
редакция на библиографските описания се извършва от библиотекарите на отдела, като всяко
едно описание се проверява предварително в инвентарните книги, уточнява се спрямо
съвременните индекси по УДК и след това се въвежда в електронния каталог.
Продължават процесите по обработката на всеки книжен екземпляр от фонда с баркод и
прибавянето му в електронния каталог. Всяка новопредадена книга от 4 години насам също се
обработва с бар код технология.
Завърши цялостната инвентаризация на фонда в Детски отдел, като библиотекарите от
отдела оказаха помощ при обработката на инвентаризационните списъци и изготвяне на
рекапитулация по цени и години.
През изминалата година с активното съдействие на библиотекарите от отдела бе
поставено началото на обработката на фонда от книги на Френския културно-информационен
център, започна тяхното активно въвеждане в електронен каталог.
По вид набавените библиотечни материали се разпределят както следва:
2008
Kниги
3797
Периодични издания
53
Графични издания
9
Kомпактдискове
16
Аудиокасети
0
Ноти
2
Картини
2
Видеокасети
0
DVD
26
Ето разпределението на библиотечните материали по отдели:
(0) Общ отдел
(1) Философия
(2) Религия
(3) Обществено-политическа литература
(5) Математика, естествени науки
(61) Медицина
(62) Техника

89
192
48
360
124
121
88
4

(63) Селско стопанство
(7) Изкуство
(793) Спорт
(80) Езикознание
(82) Литературознание
(9) История
(91) География
(Х) Художествена литература
(Д0) Детска отраслова литература
(ДХ) Детска художествена литература

17
103
11
95
121
161
28
1610
226
511

По език са набавени библиотечни материали както следва: Български език - 3 850,
руски език - 8, немски език – 3, английски език – 19, френски 6, на други езици – 19.
Постъпилите библиотечни материали без съпроводителен документ се документират с
акт за дарение.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ
4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
През годината общо за библиотеката бяха привлечени 3 192 читатели, бяха заети
111 468 библиотечни материала и бяха направени 44 591 посещения.
През 2008 година усилията на библиотечните работници от Заемна за възрастни бяха
насочени към максимално удовлетворяване на читателските интереси. Планът на заетите
библиотечни материали през годината от 50 000 е изпълнен 42 181, а при план 18 500 бяха
отчетени 15 779 посещения.
В обслужването на стотиците читатели, посещаващи отдела всеки работен ден,
дейността на библиотекарите се подпомага успешно вече четиринадесета година от
електронния каталог на библиотеката. Трета година се използва баркод технология за
обслужване на читателите, която позволява много по-добър контрол върху заеманията и срока
на връщане, както и точна информация за движението на всяка книга у всеки конкретен
читател. Тази форма на работа увеличава реалното време за работа с читателя, за разговори
и беседи за нови книги, автори, библиотечни поредици.
През изминалата 2008 година библиотекарите от Заемна за възрастни преподредиха
строго азбучно чуждата художествена литература в книгохранилището на първия етаж.
Същото преподреждане се направи и за част от литературата на руски език – събрани
съчинения, поезия, пиеси.
Започна прочистване на подръчния фонд от остарели по съдържание заглавия, както и
на физически похабени екземпляри. Паралелно всяко заглавие бе талонирано, подредено във
възходяща поредица и предадено на отдел „Обработка” за отчисляване.
През годината бяха прегледани повече от 1500 книги, които се сортираха в три основни
групи: за подвързия, с липсващи страници за възстановяване и подвързия и за отчисление.
Всяка библиотечна единица бе старателно проверявана за липса на сигнатурен етикет,
липсващи страници, като сигнатурните етикети се подлепяха наново, а разкъсаните
библиотечни единици бяха отделяни за подвързия, като бяха описани и предадени 450 тома.
Библиотекарите от “Заемна за възрастни” търсят начини да обогатяват фонда на
заемната с нови, актуални и търсени заглавия по пътя на дарителството, като по този начин
бяха набавени 58 нови, актуални и търсени заглавия.
Ежедневно на отдел “Обработка” се предават книги за поставяне на баркод, чиито
инвентарни номера стават актуални при ретроконверсията на служебния каталог.
Чрез Мария Иванова, библиотекар в отдела, Заемна за възрастни участва активно в
ретроспективното въвеждане на електронния каталог на библиотеката.
За съхранение и опазване на библиотечния фонд благодарение на личните усилия на
Кръстинка Тенева бе извършена последователно много работа по издирване на закъснели
читатели. Бяха върнати 209 заглавия от 83 наши читатели от минали години.
За много търсени заглавия, които са единични във фонда, се води картотека на заявките,
а при съответно връщане на подобно заглавие читателят се уведомява по телефона за
получаване на съответната книга. Тази практика на съобразяване с потребностите на хората с
цел подобряване на качеството на обслужване утвърждава авторитета на библиотеката като
водещ професионален културен институт в града.
Библиотекарите от Заемна за възрастни извършват ежедневно много устни и
компютърни справки, с което подпомагат както конкретните читатели, така и колегите от
останалите отдели.
Заедно с библиотекарите от отдел "Обработка и каталози" се извършваха периодични
справки и се коригираха сигнатури на литературата от минали години в съответствие с новата
класификационна схема на библиотеката.
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Популяризирането на новополучената литература през годината се извършваше
посредством целогодишното поддържане на витрина “Нови книги” в Залата за свободен
достъп.
И в трите читални : Читалня 1 - за обществено-политическа литература, Читалня 2 - за
естествени и приложни науки и Читалня 3 - изкуство и литературознание, бяха обслужвани
читатели от всички възрастови групи с различни професии и интереси.
В читални 1 и 2 през годината направиха посещения ученици от много ямболски
училища с цел запознаване с библиотеката. Голяма част от тях оцениха уюта на читалните,
където се запознаваха с новините от пресата, разглеждаха илюстровани списания, слушаха
музика и т.н.
На 19.02. бе подредена изложба „135 г. от обесването на Васил Левски”, като бе
експонирана богата колекция от фотоси, албуми, книги и периодика.
На 3 март в чест на националния празник бе експонирана богата документална изложба.
През м. март учениците от всички единадесети класове на МГ „Ат. Радев” с преподавател
Радка Цингова се запознаха с фондовете на читалнята и проведоха урок на тема:
Континентите в света”. Бяха използвани разнообразни географски справочници и тематични
списания.
През април бе организирана изложба „130 г. от рождението на П.К. Яворов”, на която
бяха показани портрети на поета и книги, съдържащи писма, спомени, биографични
произведения, съчинения.
На 21 април в читалнята бе проведен творчески портрет на големия скулптор Иван Колев
и премиера на белетристичната му книга „Мечтите на чорбаджито”. Срещата бе организирана
съвместно с община Тунджа и Дружеството на писателите в Ямбол.
През месец април в чит. 1 по повод на големия християнски празник Великден бе уредена
изложба на тема: "Смъртта и възкресението на Исус Христос - надежда за човечеството".
Използвани бяха много фотоси, книги, албуми, стари издания на Библията.
На 22 април по случай Международния ден на Земята бе организирана изложба от
фотоси и албуми.
През месец май в библиотеката в читалня 1 бе уредена изложба, посветена на
славянските първоучители Kирил и Методий под надслов "Поклон вам, просветители!", като за
целта бяха използвани много албуми, книги, фототипно издание на „Панонски легенди”.
През юни. в библиотеката гостува известната сливенска поетеса Кети Бозукова, която бе
представена от литературната критичка Благовеста Касабова. Срещата бе организирана
съвместно с Дружеството на писателите в Ямбол. Авторката изнесе рецитал по стихове от
книгата си „Сън по поръчка”.
През цялата година се поддържаше и обновяваше изложбата “В света на новостите” в
областта на компютърните технологии, медицината, екологията и др.
На 1 септември бе организирана изложба на тема „Съединението на Княжество България
с Източна Румелия”.
През октомври по повод на Европейските дни на наследството в читалнята бе подредена
изложба „Ямболската култура в Европа”.
На 13 октомври 20 ученика от ПГ „В. Левски” с учителката си Боряна Чапърова проведоха
урок на тема „Западноевропейски Ренесанс”. Бяха използвани 15 албума.
В края на октомври в читалня 1 бе уредена изложба на тема "Духовни водачи на
България", посветена на Деня на народните будители. Беше оформен кът от албуми, книги и
фотоси с образите на големите възрожденци и български будители. Изложбата бе посетена от
80 ученика от ПГИ «Г. Раковски».
На 8 декември колективът на библиотеката се включи в националната кампания на БНТ
«Голямото четене». По този повод пред входа на библиотеката бе организирана читалня на
открито, на която бяха изложени най-новите постъпления в читалнята, най-старата книга, наймалката и най-голямата книга (справочник по зоология «Птиците на Америка» с размери
100х70 см.) Всички посетители на импровизираната читалня получиха чаша ароматен чай в
мразовития ден. Колеги от библиотеката се включиха и в организацията, свързана с дарения
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на книги в библиобуса. На същия ден в читалнята на библиотеката бе представена книгата на
Рада Банялиева «История на моя род», организирана съвместно с фондация «Млада
България».
На 9 октомври бе организирана премиера на най-новите книги «Есенни новели» и
«Френската стая» на белетриста Николай Стоянов, основател и председател на фондация
«Балканика».
На 13 ноември бе организиран творчески портрет на ямболския белетрист Димитър
Кралев и премиера на белетристичния му сборник «Бялата змия».
В навечерието на Рождество Христово ямболската приложничка Йорданка Йорданова
подреди богата изложба от икони, венци, цветя, посветени на Коледа. Разнообразието от
багри, цветове и орнаменти придаде празничен облик на залите на читалнята.
През цялата година се актуализираше с нови заглавия витрината „Земя, Вселена,
Космос”.
През септември бе подготвен за отчисление голям масив от периодика с изтекъл срок на
съхранение, морално остарели и физически изхабени екземпляри от подвързани периодични
издания.
В читалня 3 продължиха контактите с учителите по изобразително изкуство, които имат
специализирани паралелки в ПГ "В.Левски" и ОУ "Кл. Охридски". А с много учители по
български език и литература и техните ученици бяха осъществени през годината литературни
и езикови срещи. За пряката си урочна работа те заемат от фонда на читалнята албуми,
репродукции, книги. Съвместната ни цел е да се запознаят учениците с творчеството на
големи майстори и с шедьоври на изобразителното изкуство и литературата.
През 2008 г. в библиотеката се получаваха 10 ежедневника, 21 седмичника, 65
списания и 7 местни и регионални издания. Благодарение на този абонамент читалните
бяха пълни в продължение на цялата година.
За подвързия бяха подготвени и предадени 23 тома вестници, 34 тома списания и 18
тома книги. Бяха подредени голям масив от вестници и списания по броеве и години, които не
се подвързват.
Ежедневно бе поддържан електронен каталог на получаваните периодични издания през
2008 г. Редовно бе поддържана от средата на годината и електронна картотека на важни
статии от ежедневната периодика за 2008 г., които предлагат сканирани копия на
библиографираните материали.
Услугите, които извършва библиотеката по линия на МЗС имат за цел да удовлетворят
специализирани читателски търсения от литература и периодика, които не притежаваме в
нашия фонд. През 2008 г. са направени 20 заявки към Народна библиотека "Иван Вазов" –
Пловдив и Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий" - София. Отказите са минимални.
През годината са направени 16 761 посещения, а заетата литература е 42 174.
През изминалата година в МУЗИКАЛНА ЧИТАЛНЯ бяха регистрирани 440 посещения.
Заети са 1240 библиотечни единици.
Библиотекарката от читалнята започна от есента инвентаризация на фонда на
музикалната читалня.
В Музикална читалня бяха подредени витрини, отбелязващи кръгли годишнини на
композитори с цел пропагандиране на творчеството им. Продължи традиционното
сътрудничество с преподавателите по музика в града. През годината бяха подредени изложби
по повод 125 г. от смъртта на немския композитор Вагнер, 100 г. от рождението на големия
български композитор Марин Големинов, 60 г. от смъртта на Ференц Лехар и 100 г. от
смъртта на Николай Римски-Корсаков, като бяха използвани много грамофонни плочи,
аудиокасети, компактдискове, снимки и периодични издания.
През годината бяха правени по заявка и презаписи на читатели от грамофонни плочи,
аудиокасети и компактдискове на части от произведения за лични цели.
И през 2008 г. училища, детски градини, учреждения и др. ползваха фонда от музикална
литература и музикални носители за подготовка на празници и юбилейни изяви.
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4.2. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ПОД 14 ГОДИНИ
Изминалата 2008 г., шеста след преместването на Детския отдел в основната сграда, бе
благо-приятна за дейността му. Основна задача на библиотекарите от Детски отдел бе
привличане на нови читатели в библиотеката, максимално разкриване на библиотечните
фондове пред децата, задоволяване на читателските търсения и превръщането на
библиотеката в място за научаване на нови неща и приятното прекарване на свободното
време на деца и ученици. При план 28 000 заети библиотечни материали изпълнението е
25 873, а при планирани 12 500 посещения бяха осъществени 11 611. Доброто
местонахождение и сполучливото аранжиране на библиотечното пространство, макар и на
ограничена площ, създадения уют и бързина на обслужване създадоха необходимите
предпоставки за пълноценно обслужване. Постепенно Детският отдел на библиотеката все
повече се превръща в приятно и уютно място за малките читатели. Главната цел на отдела е
да приобщава колкото се може повече хора към четенето и към традиционния носител на
информация – книгата. Не можем да не отчетем известни неблагоприятни тенденции сред
читателските нагласи на младите хора, независимо от доброто обслужване, спада интересът
към книгите като носители на информация и духовни спътници, предизвикателствата на
съвременния свят все повече отдалечават младите хора от досега с книгите. Новите средства
за информация, най-вече Интернет, все повече определят съдбата на четенето. Голяма част
от децата и учениците не изпитват потребност от четене, не изпитват удовлетворение и
наслада от книгата, четенето на книги се приема като досадно училищно задължение.
През изминалата година учениците търсеха предимно справочна литература – речници,
енциклопедии, учебни помагала, сборници по отделните предмети и произведения на автори,
изучавани в училище. Много деца стават читатели на библиотеката през летните месеци,
когато се търси литература от препоръчителните списъци, които изготвяме и
разпространяваме по училищата в града. За свободното време се търсят съвременни
заглавия от поредиците „Това е тайна”, „Уич”, „Ванда”, „Лили Чудото”, книги от поредицата
„Вечните детски романи”. За най-малките интерес представляват богато илюстрираните книги
на детските издателства, както и списания като „Мики Маус”, „Дъмбо”, „Том и Джери”.
Сред най-активните читатели на Детски отдел са учениците от ОУ „Д. Дебелянов” и НУ
„Св. Св. Кирил и Методий”. През годината колективни посещения с цел запознаване с
библиотеката и правилата за обслужване бяха проведени с деца от детските градини и
началните училища в града.
С цел повишаване на обхватността и привличането на нови читатели Детски отдел
продължи практиката на посещения в училищата и детските градини. Библиотекарите от
отдела присъстват ежегодно на тържествата, посветени на изучаването на буквите под
надслов "Вече съм грамотен" на НУ "Кирил и Методий" и ОУ "Д. Дебелянов" и на най-малките
читатели от детска градина “Слънце”. На тези тържества се наградиха с книжки от името на
библиотеката тези деца, които вече бяха станали нейни читатели и бяха раздадени покани и
препоръчителни списъци за всички ученици. Проведени са значителен брой културно-масови
мероприятия през годината - колективни посещения за запознаване с библиотеката, беседи,
видеосрещи, витрини за бележити дати и събития, часове по литература, английски език,
изнасяне на беседи за историята на библиотеката, работа със справочния апарат и др.
Наред с ежедневната работа по обслужване на читателите в библиотеката се
организират голям брой информационни и образователни мероприятия. Те имат за цел да
популяризират сред децата и учениците дейността на библиотеката. Това са прояви, свързани
с популяризиране на творчеството на местни писатели, отбелязване на годишнини и бележити
дати.
През месец февруари с литературен празник, посветен на творчеството на Астрид
Линдгрен, се отбелязаха 100 години от рождението на световноизвестната детска писателка.
По повод на юбилейни годишнини, посветени на рождението на Дора Габе и Калина Малина
библиотекарите от отдела се срещнаха с педагогическия колектив на ЦДГ „Слънце”.
Учителите се запознаха с живота и творчеството на двете поетеси.
Ученици от НУ „Проф. П. Нойков” взеха участие в творческа среща с ямболската поетеса
Екатерина Мошелова.
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В конкурсите за написване на есе, рисунка и най-добре подготвена компютърна
презентация на тема „Освобождението”, посветени на 130 години от Освобождението на
България от турско робство взеха активно участие учениците от шестите класове на ОУ „Д.
Дебелянов”. Тържествено бе отбелязан и денят на народните будители. Библиотеката бе
посетена от деца от ЦДГ „Пламъче”, които поздравиха колектива с песни и стихове за
българските будители. Ученици от пети „а” клас на ОУ „Д. Дебелянов” взеха участие в
празника със състезание-двубой между отборите „Книга” и „Перо” и написване на есе на тема
„Да им сътворим вечна памет”.
През месец септември Детски отдел съвместно с ученици от седмите класове на ОУ „Д.
Дебелянов” участваха в проявите, посветени на Европейските дни на наследството. По темата
„Заедно в многообразието’ децата написаха есета, рисуваха и подготвиха компютърни
презентации. Четвъртокласници от НУ „Проф. П. Нойков” празнуваха в библиотеката
„Световния ден на усмивката”, а второкласници от същото училище отбелязаха годината на
Русия с „Праздник сказки”.
В края на декември с участието на деца от ЦДГ “Слънце” се проведе традиционното
“Коледно шоу” с участието на актьор от Кукления театър и най-малките читатели, където
ученици представиха драматизация на традиционни български обичаи, рецитираха стихове и
пяха песни, сурвакаха присъстващите и бяха наградени с много подаръци.
С цел събуждане на по-голям интерес провежданите мероприятия се съпровождаха от
компютърни презентации. При всички прояви децата получаваха устни покани да станат
читатели на библиотеката, бяха им раздавани подходящи за възрастта препоръчителни
списъци. Всички участници в конкурсите през годината бяха награждавани с грамоти и малки
предметни награди. За всички тези инициативи, провеждани в библиотеката, бяха
информирани местните средства за масова информация, които ги отразяваха по подходящ
начин със статии и репортажи.
В читалнята на Детски отдел се провеждат различни часове по извънкласно четене.
Ученици от вторите класове на ОУ „Д. Дебелянов” изучаваха „Пипи Дългото чорапче”, бяха
провеждани часове и на тема „Творчеството на Елин Пелин”, работа със справочни издания –
видове речници и енциклопедии.
През годината ученици от ОУ „Д. Дебелянов”, НУ „Проф. П. Нойков” и деца от ЦДГ
„Пламъче”, „Червената шапчица” и „Слънце” направиха колективни посещения с цел
запознаване с библиотеката, правилата за обслужване и записване на нови читатели. Често
Детси отдел се посещава от учители и от по-отдалечени детски градини и училища –
„Снежанка”, „Пламъче”, Център за работа с деца, ОУ „П.Р. Славейков”, които заемат
литература, необходима за ежедневната им работа или за подготовка на училищни и
национални празници.
Активно се работи и по подготовката и разпространяването на препоръчителните
списъци за провеждане на лятното четене на учениците. Списъците се актуализират всяка
година в съответствие с новите програми по български език и литература. Голяма част от
нашите читатели се записват през лятната ваканция. През изминалата година раздаването на
препоръчителните списъци по училища съвпадна с общобиблиотечната инициатива „Дни на
отворените врати”. Това даде възможност на 97 деца да се запишат безплатно в
библиотеката.
И през 2008 година библиотекарите от Детски отдел участваха активно в помощ на
учебния процес в ямболските училища. Бяха проведени отделни часове, курсове, часове по
СИП, часове на класния ръководител, като се ползваха помещенията, аудиовизуалната
техника и библиотечния фонд на отдела.
Специални кътове бяха уредени по повод на бележити годишнини – 130 години от
Освобождението на България, 135 години от обесването на Васил Левски, 100 години от
рождението на Астрид Линдгрен, 11о години от рождението на Калина Малина, 120 години от
рождението на Дора Габе, 100 години от рождението на Христо Смирненски, 3 март,
Седмицата на детската книга, Деня на Ямбол, Деня на народните будители, Коледа и др.
Постоянно действащи витрини в отдела бяха „Европейският съюз – наш общ дом”, “Нови
книги”, “В света на приказките”, “Български народни празници”, “Моят роден град”, “Вечните
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детски романи”, “Книги-игри”, “Книги от местни автори”, “Вечните детски романи”, “В света на
животните”, „Децата и природата”, „Честита баба Марта”, „За вас, петокласници – митове,
предания и легенди”; „За вас, седмокласници –Как да влезем в гимназия”, „Седмица на
детската книга – литература от български и чужди автори”, „Ден на Ямбол”, „Енциклопедии за
малките читатели”, „Книгите – вашите неразделни спътници през лятото”, „Книги за
пубертета”, „Будители народни – низ от светли имена”, „Весела Коледа”.
През годината библиотекарите от отдела работиха активно по подреждането и
прочистването на фонда, системно се работеше и със закъснелите читатели.
Завърши цялостна инвентаризация на фонда на Детски отдел, като в продължение на
няколко години бе проверен цялостния фонд в Детски отдел.
Редовно се поддържа и картотеката с най-търсените теми от вестниците „Рикчо” и „Рики
кандидат-гимназист”.
Другата мащабна работа, извършена от библиотекарите, бе обработката на подръчния
фонд на Детски отдел с бар код, което позволи поетапно преминаване към обслужване с
помощта на читателската картотека и електронния каталог на библиотеката. Закъснелите
читатели получават обаждания по телефона или SMS-съобщения.

V. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА И
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КРАЕЗНАНИЕ.
Основните акценти в дейността на отдела бяха по-нататъшното разширяване и
подобряване на информационно-справочната дейност и подготовката на краеведската база
данни за включване на ямболската библиотека към националната библиотечна
информационна система. Пълноценно се използваха изградените бази данни от краеведската
картотека и серии 5 и 6 на ТHБ, както и базите данни от текущата и ретроспективна
краеведска картотека.
През 2008 година в "Справочно-библиографски отдел и краезнание" са постъпили общо
95 библиотечни единици, от които 82 са с краеведски характер и 13 справочници.
В отдела през изминалата година са регистрирани 76 справки, като 37 са с краеведски
характер и 39 със справочен характер. По-голяма част от тематичните справки са с
краеведски характер, свързани с историята, етнографията, фолклора, икономиката, селското
стопанство, екологията на ямболския район, защитените природни обекти, селищните
проучвания, както и с литературния живот на град Ямбол.
През 2008 г. към краеведскaта база данни "CDF" бяха прибавени 2 970 записа (без да се
смята допълнителната информация за втори и трети източник) с преглеждане "де визу" на
статии от местния и централния периодичен печат. В резултат на 18-годишното редовно
поддържане на базата броят на библиографираните материали достигна 62 366 записи с
източници както от местния, така и от националния периодичен печат. Продължава
поддържането и на ретроспективната краеведска база данни, обхващаща статии с обхват от
1880 до 1989 г., която е включена в общата краеведска електронна картотека.
С новонабавените книги от местни творци редовно се поддържа постоянна витрина през
годината.
В читалнята бяха подредени множество тематични изложби, свързани с конкретни дати и
събития, кръгли годишнини на изявени национални творци от ямболски произход:
110 г. от рождението на Панайот Керемедчиев;
105 г. от рождението на Лео Коен;
80 г. от рождението на проф. д-р Дочо Леков;
75 г. от рождението на Александър Миланов;
75 г. от рождението на Димитър Кралев;
75 г. от рождението на проф. д-р Чавдар Добрев;
65 г. от рождението на проф. д-р Любен Бумбалов;
60 г. от рождението на д-р Тотко Найденов;
55 г. от рождението на д-р Иван Гранитски;
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55 г. от рождението на Стоян Дженков;
40 г. от рождението на Георги Господинов;
30 г. от смъртта на Тодор Драганов;
20 г. от смъртта на Георги Бъчваров;
20 г. от смъртта на Димитър Дублев
б/ на членове на ямболското дружество
80 г. от рождението на Елена Тотева;
80 г. от рождението на Димитър Христов;
80 г. от рождението на доц. Сотир Сотиров;
65 г. от рождението на Трифон Йосифов;
60 г. от рождението на Таня Самсонова;
50 г. от рождението на Людмила Коджабашева;
50 г. от рождението на Румяна Карапеева.
Бяха организирани и изложби, посветени на 24 май и 1 ноември, Деня на Ямбол, Дните
на Европа, изложба «Ямболската култура и Европа», експонирана през месец септември.

ДИРЕКТОР: .......................................
( Димитър Бечев )
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