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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2009 година 
беше подчинена на следните основни задачи: 
 
1. Приключване на дейността по ретроконверсия на всички каталози и картотеки в 
библиотеката и изцяло въвеждане в електронен вид на служебния азбучен каталог и 
краеведската картотека в WEB страницата на библиотеката 
2. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване 
качеството и ефективността на библиотечното обслужване  
3. 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 
4. 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  
5. 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 
6. Активизиране на читателските навици у децата 
7. Отбелязване на 50-годишния юбилей на библиотеката чрез поредица от изяви през 
годината 
8. Инвентаризация на фонда на Музикална читалня 
 

През изминалата 2009 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. 

Основен акцент в дейността на библиотеката бяха дейностите, свързани с 
отбелязване на нейния 50-годишен юбилей. Той бе честван на 26 ноември 2009 г. в салона 
на Държавен куклен театър «Георги Митев» - Ямбол с участието на много колеги от 
региона и страната, представители на програма «Глобални библиотеки», официални лица 
и гости.. Преди тържествения концерт в театъра празникът започна с поднасяне на 
венец пред барелефа на патрона на библиотеката. След това бе открита и представена 
на гостите юбилейна документална изложба «50 г. Регионална библиотека «Георги 
Раковски», както и био-библиография «Творчески профили» (1959-2009) г., посветена на 
литературния живот в Ямбол за 50 г. На юбилейния концерт бе представен филм, 
посветен на дейността на библиотеката, бяха получени много поздравления и подаръци. В 
тържествата взеха участие всички служители, работили в библиотеката през годините. 
Всички мероприятия през годината бяха посветени на този юбилей. 

През годината бяха извършени значителен по обем ремонтни дейности с 
финансовата подкрепа на общината на обща стойност 30 515 лева. Със собствени 
средства закупихме офис оборудване за целите на проект «Глобални библиотеки» на 
стойност 2165 лв., със собствен труд извършихме боядисване, освежаване и ремонт на 
фоайето и входното стълбище, сервизни помещения и др. Извършен бе основен ремонт на 
тоалетните помещения в читалнята на стойност 24 000 лева. За юбилея получихме като 
дарение от Ротари клуб – Ямбол нова входна врата на стойност 700 лева, както и дарения 
от редица фирми и организации. 

Увеличи се броят на платените библиографски консултации, системно се попълват 
актуалната и ретроспективната краеведска систематична картотека в нейния 
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компютърен вариант, разширява се справочната и издателска дейност, продължават с 
успех изложбите в залите на читалнята.  

 
 

II. БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ И БЮДЖЕТ 
 
Дейността на библиотеката през изминалата година се осъществяваше от 19 щатни 

служители. През 2009 година еднократно бе актуализирана работната заплата, като средната 
брутна работна заплата от 427.00 лв. в началото на годината нарасна в средата на годината с 
10% на 469.70 лв. 

Като цяло през 2009 г. бяха изразходвани 202 319 лева бюджетни средства. 
За заплати през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в размер на      

95 636 лв, а за издръжка и дейност на библиотеката – 64 246 лв. Разпределението на 
средствата по отделните параграфи е както следва:   

& 100 – Заплати и възнаграждение за персонала – 95 636  лв.  

& 200 - Други възнаграждения и плащания -  16 327 лв.  

& 500 – Осигурителни вноски за ДОО – 20 205 лв.  

& 1014 – Книги – 13 555  лв;  

& 1015 – Материали – 13 637 лв.;  

& 1020 – Разходи за външни услуги – 20 888  лв;  

& 1051 - Kомандировки – 880 лв;  

& 1016 - Вода, горива и енергия – 12 604  лв;  

& 0205 - СБКО –  2082  лв. 
 
Бяха реализирани 7529 лева собствени приходи. 
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III. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ.  ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ. 
 

  

              KОЛИЧЕСТВЕHИ ПОKАЗАТЕЛИ : 
 

                                                                 ПЛАH             ИЗПЪЛHЕHИЕ 

Библиотечен фонд                      271 700                   270 174 

Hабавени материали                  4 000                  2 473 

Отчислени материали                 2 500                     2 499 

         
       Комплектуването, обработването, класирането и каталогизирането на постъпващите 
библиотечни материали е важна и отговорна дейност в работата на библиотеката. 
Библиотекарите в отдела са се стремили да задоволят нуждите на читателите на 
библиотеката. През 2009 г. се комплектува разнородна литература, като стремежа е бил тя да 
отговаря на читателските критерии за актуалност. 
    Източници за снабдяване с литература бяха: ЕТ”Здравец-91”, СД”Чавиели”, ЕТ”Вилком”, 
„Ямбол-Прес”ООД, ЕТ”Жельо Учков”, „Тони” ООД, ЕТ”АБВТ”, ЕТ”Вета-В.Колев” и други. 
    Продължи традиционното комплектуване посредством  СД”Чавиели” – гр.София. Чрез 
ежемесечните заявки по техни  каталози, изпращани по пощата се осъществяваше 
равномерно закупуване на актуална новоизлязла литература. Получавахме и литература чрез 
книгообмен от НБКМ. 
    През 2009 г. библиотеката получаваше дарения на книги от обществени организации и 
частни лица. Заедно със задължителното оформяне на документи – актове за дарения, се 
издаваха и благодарствени писма. Част от гражданите, дарили книги от личните си 
библиотеки, са дългогодишни читатели на библиотеката. 
     Частните лица, направили дарения на книги са: Иван Жеков, Мария Чорбаджийска, 
Златка Попова, В. Дойчева, Д. Русева, А. Христова, Жана Миндова, Кюън Оберхолтзер, Е. 
Бояджиева, Ягода Димова, Ив. Грудев, В. Вълкова, К. Киров, Д. Янчева, Биба Кожухарова, 
Димитър Тенев,  Кр. Киров, Ваня Косева, Е. Петков, Константин Зайков, Мария Попова, А. 
Димитров и много други. 
      През годината продължи традицията различни автори на книги да даряват творбите си 
на библиотеката. Много местни автори дариха свои книги, чрез което се обогатява фонда на 
отдел Краезнание. Творци, дарили свои книги през годината са: Иван Газдов, Иван Гранитски, 
Михо Михов, Д. Касъров, Д. Кабранска, Драга Дюлгерова, Яна Мерджанова, Мария 
Рошманова, Аврам Агов, Дичо Ковачев, Александър Видев, Вела Чанчерова, Дарина Добрева, 
Петър Колев, Анелия Андреева, Добри Петров, Иван Грудев, Илияна Илиева, Надежда 
Захариева, Мария Бъчварова, Здравко Балабанов, Цвятко Дечев, Йордан Гранитски, 
митрополит Йоаникий, Кръстю Киров, Иван Джурелов, Румен Малчев и други. 
     Библиотеката получи дарения от обществени организации, сред които бяха: Народно 
събрание, КНСБ, Генерално консулство на Руската Федерация, Генерално консулство на 
Република Турция, Посолство на Ирландия, Федерация за приятелство с народите на Русия и 
ОНД, Дом на град Москва в София, Технически колеж – Ямбол , издателствата - Сиела, Ера, 
Емас, Унискорп, Кръгозор, Хермес Пъблишинг, Захарий Стоянов, ИК Труд и право, Сиби, 
Сдружение Женска либерална мрежа, УНСС – София, НБКМ, Българска Народна Банка. 
     Във връзка с 50-годишния юбилей на библиотеката, който се чества през ноември 2009 
г. много регионални и други библиотеки подариха свои издания. С тези дарения се обогатиха 
фондовете на справочен и библиотековедски отдели, защото това бе предимно 
библиографска и справочна литература. Регионалните библиотеки „Н. Фурнаджиев” – 
Пазарджик, „Л.Каравелов” – Русе, „З. Княжевски” – Стара Загора, „Б. Цонев” – Ловеч, „Г.Милев” 
– Монтана, „Сава Доброплодни” – Сливен, НБКМ – София, НБИВ – Пловдив и други 
библиотеки дариха изданията си. Местните организации като Исторически музей – Ямбол, 
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Драматичен театър, Куклен театър, НЧ ”Пробуда”, НЧ «Съгласие», Община Ямбол, Община 
Тунджа също дариха с книги, албуми и алманаси библиотеката за 50 годишнината й.  
     В отдела продължи работата по ретроспективното въвеждане на каталога. Крайната 
цел е да се въведе целия каталог в електронен вариант, за да могат и читателите да го 
ползват като информация, и колегите от обслужващите звена да обслужват посредством 
системата на баркодове. Всяко едно описание се проверява предварително в инвентарните 
книги, уточнява се спрямо съвременните индекси по УДК и след това се започва с 
електронното въвеждане.  
     Продължават процесите по механичното поставяне на баркодове върху всяка книга и 
после записване на същите в електронната база. Отделно при обработката на всяка една 
новопредадена книга се поставя баркод и той се записва в електронния каталог. 
     

     През 2009 г. бяха комплектувани  2473 библиотечни материала, от които закупени 1091 

броя, на стойност 11 198,04 лв. 

     Предадохме чрез дарения 1382 броя библиотечни материала на стойност 9713,03 лв. 
Постъпилите библиотечни материали без съпроводителен документ се документират с акт за 
дарение. 
     

                                                                                                    2009                      

Kниги 2374 

Периодични издания 52 

Графични издания 14 

Kомпактдискове 1 

Аудиокасети 0 

Ноти 30 

Картини 2 

Видеокасети 0 

DVD 0 
 

 

Ето разпределението на библиотечните материали по отдели: 
 

(0) Общ отдел  62 
(1) Философия  98 
(2)  Религия  23 
(3)  Обществено-политическа литература 265 
(5)  Математика, естествени науки  54 
(61) Медицина  100 
(62) Техника  32 
(63) Селско стопанство  10  
(7)   Изкуство  82 
(793) Спорт  5 
(80)   Езикознание  26 
(82)   Литературознание  52 
(9)     История  77 
(91)   География  17 
(Х)    Художествена литература  1099 
(Д0)  Детска отраслова литература  94 
(ДХ)  Детска художествена литература  377 
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      По език набавените материали са: 
 

Бълг. език…………….2423   Немски език…………….8 
Руски език………………25              Френски език……………1 
Англ. език………….......12    Други езици……………..4 

 
 

    По обслужващи звена в библиотеката, разпределението на броя на 

новонабавената литература е както следва: 
 
 

Отдел Заемна…………1593  Детски отдел……..……475 
Отдел Читалня………...230  Муз. отдел………..……..38 
Справ. Отдел……………13  Чуждоез. чит………...……1 
Отдел Краезнание…….109  Библиотековедски…..……7 

 Обработка……………..….2 
 
 

    Отчислената литература през годината бе 2499 библ. материала. 
 
 

Общо наличният фонд в библиотеката в настоящия момент е 270174 броя библиотечни 
материала. 
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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 3 249 читатели, бяха заети        

112 249 библиотечни материала и бяха направени 45 007 посещения.  
 

През 2009 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 45 513, а при план 18 500 бяха 

отчетени 15 546 посещения.  
В обслужването на стотиците читатели, посещаващи отдела всеки работен ден, 

дейността на библиотекарите се подпомага успешно вече петнадесета година от електронния 
каталог на библиотеката. Четвърта 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 2009 година библиотекарите от Заемна за възрастни преподредиха 
целия фонд на свободен достъп на втория етаж. Същото преподреждане се направи и за част 
от литературата в основните книгохранилища. 

Продължава прочистването 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 2000 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 процеса бе временно прекъснат. 

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 се 
набавят 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. 

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. 

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, като преобладаваше 
групата на пенсионерите и учениците. Значително намаля посещението от студенти. 



 8 

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.  

През февруари бе подредена изложба „135 г. от обесването на Васил Левски”, като бе 
експонирана богата колекция от фотоси, албуми, книги и периодика. 

На 6 февруари ученици от 10 клас на Гимназия „Васил Левски” с преподавател Боряна 
Чапърова проведоха в читалнята урок по изобразително изкуство на тема „Ренесанс в 
Германия, Холандия, Дания”. Бяха използвани много репродукции и албуми с произведения на 
Брьогел, Йеронимус Буш, Албрехт Дюрер и др.  

На 3 март в чест на националния празник бе експонирана богата документална изложба, 
като бяха използвани много книги, фотоси и албуми заедно с националното знаме като 
емоционален център на изложбата.  

На 14 април в чит. 1 по повод на големия християнски празник Великден бе уредена 
изложба на тема: "Исус Христос - надежда за човешкия род". Използвани бяха много фотоси, 
книги, албуми, стари издания на Библията, икебана с шарени яйца. 

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 "Слава вам, славянски 
просветители!", като за целта бяха използвани много албуми, книги, фототипно издание на 
„Панонски легенди”, което всяка година предизвиква голям интерес сред читателите. 
Използвани бяха и много портрети от различни художници, документална и художествена 
литература. 

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”. 

В края на октомври в читалня 1 бе уредена изложба на тема "Поклон Вам, будители 
народни", посветена на Деня на народните будители. Беше оформен кът от албуми, книги и 
фотоси с образите на големите възрожденци и български будители.  

В продължение на цялата година бе експонирана изложба «2009 г. – година на 
астрономията», ежемесечно се актуализираше с нови заглавия витрината «Земя – Вселена – 
Космос». 

Голяма част от мероприятията бяха посветени на 50-годишния юбилей на библиотеката. 
На 11 март в читалнята бе проведена интересна среща с писателя Аврам Агов и бяха 
представени с помощта на мултимедия неговите книги за Южна Корея и корпоративната 
история на фирма „Самсунг” – „Страната на утринната свежест” и „Пътят на трите звезди”. На 
14 април бе проведена интересна среща с варненската поетеса Драга Дюлгерова, живяла 
известно време в нашия град. На 15 октомври съвместно с Дружеството на писателите бе 
проведена литературна вечер, посветена на поета Воймир Асенов, която премина при голям 
интерес от страна на почитателите на поетичното слово в града. 

В периода септември – октомври с участието на библиотекарите от отдела бе извършено 
основно почистване, пребоядисване и лакиране на помещенията в читалнята паралелно с 
големия ремонт, осъществен от строителна фирма, което създаде уютна обстановка за 
стотината гости, които присъстваха на нашия юбилей със специалното участие на писателя от 
нашия край Димитър Кралев. В уреждането на изложбата и оформяне на пространството в 
коридорите и читалнята ни оказаха подкрепа колегите от Държавен архив – Ямбол и 
художникът Трифон Леров, който подари картина на свое пано в естествен размер, 
експонирана в изцяло обновеното фоайе на втория етаж, където се намира регистрацията и 
заемната за възрастни. 
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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 2009 г. в библиотеката се получаваха 10 ежедневника, 21 седмичника, 65 

списания и 7 местни и регионални издания. Благодарение на този абонамент читалните 
бяха посещавани активно в продължение на цялата година.  

За подвързия бяха подготвени и предадени 23 тома вестници, 34 тома списания и 12 
тома книги. Бяха подредени голям масив от вестници и списания по броеве и години, които не 
се подвързват, бяха подготвени за бракуване неподвързани издания с изтекъл срок за 
съхранение. 

Ежедневно бе поддържан електронен каталог на получаваните периодични издания през 
2009 г. Редовно бе поддържана от средата на годината и електронна картотека на важни 
статии от ежедневната периодика за 2009 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 2009 г. са направени 25 заявки към Народна библиотека "Иван Вазов" – 
Пловдив и Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий" - София. Отказите са минимални.  

През годината са направени 15 505 посещения, а заетата литература е 35 589. 
 

През изминалата година в МУЗИКАЛНА ЧИТАЛНЯ бяха регистрирани 332 посещения. 

Заети са 963 библиотечни единици. 
Библиотекарката от читалнята започна от есента инвентаризация на фонда на 

музикалната читалня заедно с Нонка Керанкова, която по-късно бе сменена от Мария 
Младенова.  

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 200 г. от смъртта на Хайдн, 205 г. от рождението на Глинка, 60 г. от смъртта на 
Щраус, 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 2009 г. училища, детски градини, учреждения и др. ползваха фонда от музикална 
литература и музикални носители за подготовка на празници и юбилейни изяви. 

 
 

4.2. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ПОД 14 ГОДИНИ 
 

През 2009 година основен приоритет в работата на Детски отдел беше насърчаването на 
детското четене и формиране на траен интерес към книгата. Детски отдел продължи 
дейността си по привличането на нови читатели в библиотеката, максималното разкриване на 
библиотечните фондове  пред децата и задоволяване на читателските търсения.   
Библиотеката е мястото, където малкият човек се докосва до книгата, знанието, науката, 
информацията. Усилията на работещите в Детски отдел е да предадат любов към книгата и 
четенето, да помогнат на читателите в създаването на навици за непрекъснато 
самообразование и изграждането им като интелигентни личности. В работата си разчитахме 
на станалите традиция колективни посещения, голяма част от които се съчетаха с 
безплатната регистрация през м. май. Това доведе до увеличаване броят на читателите, 
посещенията и заетите материали. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАН 2009 ИЗПЪЛНЕНИЕ 2009 

ЧИТАТЕЛИ 1000 1108 

ЗАЕТИ  МАТЕРИАЛИ 28000 30217 

ПОСЕЩЕНИЯ 12500 13061 

 
   През 2008 г. за юни, юли и август, месеците в които  най-активно се посещава отдела от 
учениците, са заети за дома 4369 тома, посещенията са 10038. Тези показатели за 2009 г. са 
5290 тома раздадена литература и 11564 посещения. 
    Най – активни посетители на библиотеката са учениците от II до VII клас. Те са 
основната част от нашите читатели, читателите- деца до 7 години са по – малко на брой. През 
учебната година учениците от ОУ „Димчо Дебелянов” , НУ „Кирил и Методи” и МГ „А. Радев” 
най – често посещават библиотеката. През лятото в  Детския отдел се записват деца от 
всички ямболски училища. 
    Не можем да не отчетем и значението на новите книги за привличането на  читатели и 
повишаването на интереса към библиотеката. Своевременното закупуване на търсените  
заглавия и високата цена на книгите също е причина да се търсят услугите на библиотеката. 
Четирилогията на Стефани Майър-„Здрач”, „Новолуние”, „Затъмнение”, „Зазоряване” , „Ванда”, 
„Лили Чудото”, поредицата „ Детективи с машина на времето” , „Това е тайна”, книгите на  Р. Л. 
Стайн са едни  от най-четените . Голям е интересът и към детските енциклопедии, част от 
които се предоставят за заемане вкъщи. През учебната година най-търсената  отраслова 
литература е от областите математика и литературознание.  
    Читалнята на отдела също се използва от учениците най-вече за четене на детски 
списания или справки по учебни предмети.  
     За РБ „Г. Раковски” 2009 г. беше специална, през месец ноември отбелязахме 50 
годишния юбилей на библиотеката. Всички информационни и образователни прояви, които се 
организираха в Детски отдел бяха посветени на тази годишнина.  
    През месец февруари заедно с ученици от трите пети класа на ОУ „Димчо Дебелянов” 
проведохме тържество „Левски – велик и безсмъртен”, то беше посветено на 136 години от 
обесването на Васил Левски.  
     С учениците от седмите класове на ОУ „Димчо Дебелянов” отбележихме 131 години от 
Освобождението на България. Компютърни презентации, конкурс за рисунка и есе, викторина 
между отбори от класовете съпроводиха тази прояви. 
      Голяма част от колективните посещения в Детски отдел с цел запознаване с 
библиотеката и правилата за обслужване на читателите се осъществиха през месеците март и 
април. Библиотеката посетиха първокласници от ОУ ”Климент Охридски”, ОУ „П . Р. 
Славейков”, ОУ „Христо Смирненски”, ЦДГ „Пламъче”.  
     Детски празник посветен на Седмицата на детската книга се проведе на 28 април. 
Празнувахме заедно с първокласниците от НУ „Кирил и Методи” и актьори от Кукления театър.  
     По повод на Националната библиотечна седмица от 11-16. V. се проведе безплатна 
регистрация на читатели до 14 – годишна възраст. Регистрацията беше придружена с 
колективни посещения и раздаване на грамоти „Аз вече съм читател на библиотеката”. В 
рамките на седмицата се проведоха и инициативите „Ден без глоби” и „Стани библиотекар за 
един ден” . Деца от V-

те
 класове от ОУ „Димчо Дебелянов” се запознаха с професията на 

библиотекарите. 
     Литературен празник посветен на 80 годишнината от рождението на Йордан Радичков 
се проведе през месец октомври. Участници бяха учениците от III –

те   
класове на НУ „Проф. 

Нойков”. Наши читатели взеха участие и в организираната от ръководството среща с 
писателката Драга Дюлгерова.  
      През месец ноември проведохме анкета с наши читатели и ученици от ОУ „Климент 
Охридски” по повод участието на нашата библиотека в проекта „Глобални библиотеки”. Част 
от анкетите бяха изпратени за участие в проекта за създаване на книжка-приказка за 
„Глобалните библиотеки или как мишката и книжката станали приятели”. 
       Деца от ЦДГ „Слънце” в края на годината взеха участие в традиционното „Коледно шоу”. 
Те поздравиха колектива на библиотеката с коледни песни, танци и обичаи, за награда 
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получиха подаръци от дядо Коледа. Мили поздрави за Нова година колегите получиха и от 
учениците от V 

а 
клас с класен ръководител Анелия Георгиева. 

         За всички инициативи и прояви провеждани в библиотеката се информираха местните 
медии, които своевременно ги  отразяваха със статии и репортажи.   
          В читалнята на Детски отдел на библиотеката се провеждат различни учебни часове. 
През учебната 2008/2009 година се проведоха уроци с ученици от V клас на тема „Работа със 
справочни издания” – видове  речници и енциклопедии.  Всяка седмица ученици от VII клас с 
ръководител Анелия Георгиева провеждат часовете си по СИП – литература също в 
читалнята на отдела.    
     Често Детски отдел се посещава  от учители  от по-отдалечени детски градини и 
училища – „Снежанка”, „Пламъче”, Център за работа с деца, ОУ ”П. Р. Славейков”, ОУ „Христо 
Смирненски”, които заемат литература, необходима за ежедневната им работа или за 
подготовка на празници.        
     Традиция е подготовката и разнасянето по училищата на препоръчителни списъци за 
лятното четене на учениците. Списъците се актуализират в съответствие с новите програми 
по български език и литература. 
      В библиотеката бяха уредени кътове с книги  по повод на бележити годишнини –„3 март 
– ден на Освобождението”- по повод  131 години от Освобождението на България, „Васил 
Левски – велик и безсмъртен” - 136 години от обесването на Васил Левски, 80 години от 
рождението на Йордан Радичков. Витрини с литература имаше и по темите :  
        - Европа – нашият общ дом 
        - Български народни празници 
        - В света на животните 
        - Децата и природата 
        - Баба Марта бързала 
        - За вас петокласници – митове, предания и легенди 
        - За вас седмокласници - „Как да влезем в гимназия”– учебни материали по БЕЛ и 
математика 
        - Седмица на детската книга – тематична изложба – „Любими герои”, ”Вълшебният свят 
на приказките” , „Чудесата на света”. 
        - Ден на Ямбол 
        - Енциклопедии за малките читатели 
        - Книгите-вашите неразделни спътници през лятото 
        - Книги за пубертета 
        - Будители народни - низ от светли имена 
        - Весела Коледа 
        - Нови книги 
        - Вечните детски романи 
        - За най-малките 
        - Любими детски поредици 
        - Изложба с фотоси от мероприятия на Детски отдел, по повод 50 годишният юбилей на 
библиотеката. 
       Поддържаме редовно и картотеката с най-търсените теми от вестниците „Рикчо” и „Рики 
кандидат-гимназист”. 
         През годината периодично заделяме литература за подвързия и отчисляване, слагаме 
бар-кодове на книгите, чиито описания са в електронния каталог, подсещаме закъснелите 
читатели чрез телефонни обаждания или SMS да връщат заетите книги.  
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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 2009 година в "Справочно-библиографски отдел и краезнание" са постъпили общо 
122 библиотечни единици, от които 109 са с краеведски характер и 13 справочници.  

В отдела през изминалата година са регистрирани 82 справки, като 49 са с краеведски 
характер и 33 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 2009 г. към краеведскaта база данни "CDF" бяха прибавени 2 717 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 19-годишното редовно 

поддържане на базата броят на библиографираните материали достигна 65 039 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. 

На 2 юли библиотекарите от отдела взеха участие в проведената във Френския център 
към библиотеката среща с журналиста Иво Христов, автор на книгата «Митеран между Волтер 
и Русо». 

В читалнята бяха подредени множество тематични изложби, свързани с конкретни дати и 
събития, кръгли годишнини на изявени национални творци от ямболски произход: 

  

125 г. от рождението на Страшимир Кринчев; 

 120 г. от рождението на Васил Карагьозов; 

 105 г. от рождението на д-р Александър Карпаров; 

 105 г. от рождението на Кирил Кръстев; 

 100 г. от рождението на Любомир Дойчев; 

 90 г. от рождението на Марин Беленозов; 

80 г. от рождението на Стоян Стоянов; 

 80 г. от рождението на Димитър Вълев; 

 75 г. от рождението на проф. д-р Иван Сарандев; 

75 г. от рождението на Недялко Динев; 

75 г. от рождението на Пенка Папазова; 

75 г. от рождението на Ради Царев; 

 65 г. от рождението на Георги Братанов; 

 65 г. от рождението на Павлина Димитрова; 

 60 г. от рождението на Димо Тюфекчиев; 

55 г. от рождението на Вела Чанчерова; 

55 г. от рождението на Катя Маринова; 

55 г. от рождението на Кольо Пехливанов; 

55 г. от рождението на Красимира Трифонова; 

45 г. от рождението на Георги Дичев; 
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 Бяха организирани витрини „In memoriam”, посветени на Марин Беленозов, първи 
директор на ямболската окръжна библиотека, както и на ямболските творци Недялко Динев и 
Стоян Стоянов.  

 
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 ) 


