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ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

 "ГЕОРГИ РАКОВСКИ" - ЯМБОЛ ЗА 2010 Г. 
 

Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2010 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 чрез създаване на малък информационен 
център 
7. Оборудване на зала за обучение на библиотекари и 10 читателски места за свободен 
достъп до Интернет по програма „Глобални библиотеки” 
8. Инвентаризация на фонда на Справочно-библиографски отдел и краезнание 
 

През изминалата 2010 бюджетът осигури суми за най-необходимите стопански 
разходи, които се изплащаха ритмично до средата на годината, когато бе извършено 
значително съкращение от 15% от бюджета размер на 30 617 лв. Затова и библиотеката 
успя да закупи минимален брой библиотечни материали, да извърши редуциран абонамент 
със средства, осигурени от своя намален годишен бюджет.  

От 2008 г. библиотеката е със 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 
изпълнение на задълженията, свързани с осъществяване на проект «Глобални 
библиотеки». Бяха закупени със средства на общината климатици на обща стойност над 
7 000 лева за оптимизиране на условията за работа в читателските зони. В края на 
ноември бе инсталирана новата техника по проект «Глобални библиотеки», която 
включва 24 настолни компютъра, 1 лаптоп, мултимедиен проектор и екран, цветен 
лазерен принтер и мултифункционално устройство, сървър и комуникационни устройства. 
С това се повиши значително информационната осигуреност на библиотеката за 
предоставяне на съвременен тип услуги на своите потребители. 

Приключи и цялостната ретроконверсия на каталога от книги, който е представен 
на интернет страницата на библиотеката. 

До средата на 2011 г. ще приключи инвентаризацията на фонда на Справочен отдел и 
краезнание. 

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

служители. От 1 юли бе намален бюджетът на библиотеката с 15 %, с което бе съкратена 
субсидията за издръжка и дейност в размер на 30 617 лв.  

 

Като цяло през 2010 г. бяха изразходвани 174 509 лева бюджетни средства. 
 
За заплати през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в размер на      

94 353 лв, а за издръжка и дейност на библиотеката – 49 928 лв.  
Разпределението на средствата по отделните параграфи е както следва: 
 

& 100 – Заплати и възнаграждение за персонала – 94 353  лв.  

& 200 - Други възнаграждения и плащания -  12 957 лв.  

& 500 – Осигурителни вноски за ДОО и ЗОВ – 17 271 лв.  

& 1014 – Книги – 6 850  лв;  

& 1015 – Материали – 12 958 лв.;  

& 1020 – Разходи за външни услуги – 17 620  лв;  

& 1051 - Kомандировки – 255 лв;  

& 1016 - Вода, горива и енергия – 11 370  лв;  
 
 

Бяха реализирани 3689 лева собствени приходи. 
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III. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ.  ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ. 
 

  

              KОЛИЧЕСТВЕHИ ПОKАЗАТЕЛИ : 
 

                                                                 ПЛАH             ИЗПЪЛHЕHИЕ 

Библиотечен фонд                      271 674                    271 605 

Hабавени материали                  4 000                  2 152 

Отчислени материали                 2 500                        721 

         
        

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 2010 г. се комплектува разнородна литература, съобразена с 
читателските критерии за актуалност. 

 Източници за снабдяване с литература през 2010 г. 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.  

 През 2010 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: Нина Иванова, Мария Чорбаджийска, 
Жана Миндова, П. Попова, Д. Сребков, П. Попова, Д. Жекова, М. Велько, Ягода Димова, А. 
Косева, Кр. Ханджиева, И. Бързаков, В. Русева, М. Маринов, Сн. Бояджиева, Ваня Косева, Пл. 
Георгиева 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 фондът на 
отдел «Краезнание». Творци, дарили свои книги през годината са: Иван Гаджев, Кирил Ташев, 
Ташо Ташев, Георги Гърдев, Яна Рашева-Мерджанова, Георги Кънев, Стоян Чобанов, 
Магдалена Бояджиева, Стефан Койчев, Димитрина Бояджиева, Николай Петров, Елена 
Тотева, Гичо Вълков, Яфа Казанджиева, Иван Барев, Лъчезар Мошелов, Тенко Тенев, Илко 
Капелев, Румен Чорбаджийски, Радко Стоянов, Александър Александров и други. 

 Библиотеката получи дарения от обществени организации, сред които бяха Дружество 
на тракийските българи , Сдружение Женска либерална мрежа, Младежката организация на 
НДСВ, ВМРО – град Ямбол, Френски културен институт, ИК „Труд и право”, Общество „Бяло 
братство – град Ямбол. 

 Радостен е фактът, че завърши дългогодишната работа по ретроспективното 
въвеждане на електронния каталог на всички библиографски описания на книгите от 
служебния каталог, процес, който продължи повече от 18 г. Крайната цел на дългогодишния 
труд на библиотекарите в отдела бе да се въведе целият каталог в електронна база данни, за 
да могат и читателите да го ползват като информация, и колегите от обслужващите звена да 
обслужват посредством поставените баркодове на всяка книга. Всяко едно описание се 
проверяваше предварително в инвентарните книги, уточняваше се спрямо съвременните 
индекси по УДК и след това се започваше с електронното въвеждане. Въвеждането на целия 
каталог в ЕКК ще подпомага както работата на библиотекариоте във всички отдели – най-вече 
обслужващите, така и читателите, които ще се възползват от нужната им информация.  
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 Продължават процесите по 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 2010 година се започна с обработката на старопечатните книги, които 
библиотеката притежава. За целта бяха използвани като източници на описания „Български 
книгопис за 100 години : 1805-1905 г.» на А. Теодоров-Балан и „Българска възрожденска 
книжнина 1806-1878 г.” на Маньо Стоянов. Взе се решение да бъде създаден специален фонд, 
наречен „Старопечатни, редки и ценни издания”, който ще бъде разширяван и през 
следващата година. 

  

През 2010 г. бяха комплектувани  2152 библиотечни материала, от които закупени 689   

броя на стойност 7732.33 лв. 

Предадохме чрез дарения 1463 броя библиотечни материала на стойност 9374.87 лв. 
 
Постъпилите библиотечни материали без съпроводителен документ се документират с 

акт за дарение. 
     

                                                                                                    2010                      

Kниги 2019 

Периодични издания 42 

Графични издания 3 

Kомпактдискове 6 

Аудиокасети 0 

Ноти 35 

Картини 3 

Видеокасети 0 

DVD 44 
 

 

Ето разпределението на библиотечните материали по отдели: 
 

(0) Общ отдел  36 
(1) Философия  136 
(2)  Религия  44 
(3)  Обществено-политическа литература 215 
(5)  Математика, естествени науки  25 
(61) Медицина  80 
(62) Техника  19 
(63) Селско стопанство  8  
(7)   Изкуство  149 
(793) Спорт  13 
(80)   Езикознание  33 
(82)   Литературознание  53 
(9)     История  138 
(91)   География  8 
(Х)    Художествена литература  945 
(Д0)  Детска отраслова литература  39 
(ДХ)  Детска художествена литература  211 
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      По език набавените материали са: 
 

Бълг. език……………2084   Немски език…………...10 
Руски език………………41              Френски език……………2 
Англ. език………….......11    Други езици……………..4 

 
 

    По обслужващи звена в библиотеката, разпределението на броя на 

новонабавената литература е както следва: 
 
 

Отдел Заемна…………1415  Детски отдел……..…....…245 
Отдел Читалня………... 172  Муз. отдел………..…..…...103 
Справ. Отдел…………… 16  Чуждоез. чит………....…...…4 
Отдел Краезнание……... 66  Библиотековедски…..…...…7 

 Обработка……………..…. 2  Старопечатен ..................128 
 
 

    Отчислената литература през годината бе 721 библ. материала. 
 

Общо наличният фонд в библиотеката в настоящия момент е 271605 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 3 124 читатели, бяха заети        

111 265 библиотечни материала и бяха направени 42 778 посещения.  
 

През 2010 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 43 000 е изпълнен 48 257, а при план 15 000 бяха 

отчетени 16 039 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. Пета 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.  

Продължава прочистването на подръчния фонд от остарели по съдържание заглавия, 
както и на физически похабени екземпляри. Паралелно всяко заглавие се талонира, подрежда 
във възходяща поредица и предава на отдел „Обработка” за отчисляване. 

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. 

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 10 февруари в читалнята се проведе заключителен конкурс за стихове и песни, 
посветени на 65-та годишнина от края на Втората светована война. Участваха ученици от 
първи до дванадесети клас от всички ямболски училища, а организатори на изявата бяха 
освен библиотеката Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, сдружение 
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«Соотечественик» и Дружество на русистите в Ямбол. На мероприятието присъстваха много 
зрители и почитатели на руската култура, звучаха едни от най-вълнуващите руски песни от 
военните години. Най-добре представилите се участници бяха наградени.  

На 12 февруари Боряна Чапърова, преподавателка по изкуство в Гимназия «Васил 
Левски» проведе урок в читалня 3 на тема «Нидерландско изкуство» с акцент върху 
творчеството на Ремранд. Учениците от 11 б клас разглеждаха и коментираха голям брой 
репродукции и албуми. 

На 19 февруари бе подредена изложба „Васил Левски – велик и безсмъртен”, като бе 
експонирана богата колекция от фотоси, албуми, книги и периодика. Деца от ЦДГ „Слънце” 
изнесоха богата програма, посветена на 137-та годишнина от гибелта на Васил Левски. 

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, както и копия на Самарското знаме и знамето, ушито от 
Райна княгиня.  

На 12 март отново учениците от 11 б клас с преподавател Боряна Чапърова от Гимназия 
«Васил Левски» проведе урок в читалня 3 с акцент върху творчеството на Гоя, Дьолакроа и 
Жерико, като разглеждаха и коментираха голям брой репродукции и албуми на световно 
известните художници. 

През месеците март, май, юни и септември бяха подредени изложби, посветени на 120 г. 
от рождението на Чудомир, 80 г. от рождението на Пеньо Пенев, 160 г. от рождението на Иван 
Вазов и Захари Стоянов.  

На 16 април художничката Диана Йорданова с ученици от Гимназия „Васил Левски” 
проведе в читалня 3 урок по изобразително изкуство на тема: „Импресионизъм”  

На 4 април в чит. 1 по повод на големия християнски празник Великден бе уредена 
изложба на тема: "Възкресението на Исус Христос - надежда за човешкия род". Пъстрата, 
богата на цветове изложба създаде много настроение, в нея бяха използвани 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. 

На 10 юни съвместно с Държавен куклен театър «Георги Митев» бе организирана среща 
с белетриста и журналиста Румен Николов. 

На 11 юни бе организирана заедно с Дружеството на писателите от града премиера на 
най-новата книга на белетристката Димитрина Бояджиева, наша бивша колежка. 

През цялата година се поддържаше и обновяваше изложбата “В света на новостите” в 
областта на компютърните технологии, медицината, екологията и др. 

През октомври бе уредена изложба, посветена на 200 години от рождението на Захари 
Зограф.  

На 7 октомври в читалнята се състоя премиера на книгата на проф. Николай Петров 
„Страх, хаос и убийства – кратка теория на надеждата”, срещата предизвика интерес сред 
много читатели и любители на литературата. 

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». 
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На 15 октомври в читалнята на библиотеката бе организирана паметна вечер, посветена 
на 55-та годишнина от рождението на поета Добромир Тонев. Вечерта се превърна във 
вълнуващо и незабравимо културно събитие с участието на майката на поета. 

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 2010 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 8 тома вестници, 27 тома списания. 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 
2010 г. Редовно бе поддържана от средата на годината и електронна картотека на важни 
статии от ежедневната периодика за 2010 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 2010 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 16 039 посещения, а заетата литература е 29 960. 
 

През изминалата година в МУЗИКАЛНА ЧИТАЛНЯ бяха регистрирани 300 посещения. 

Заети са 688 библиотечни единици. 
През годината приключи цялостна инвентаризация на фонда на Музикална 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 200 г. от рождението на Шуман, 200 г. от рождението на Шопен, 325 г. от рождението 
на Бах, 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 2010 г. училища, детски градини, учреждения и др. ползваха фонда от музикална 
литература и музикални носители за подготовка на празници и юбилейни изяви. 

 



 10 

4.2. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ПОД 14 ГОДИНИ 
 

През 2010 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.    

 В цялостната структура на библиотеката Детски отдел се явява като едно от основните 
звена за работа с читателите. Това е така, защото в него се създава основата за работа с 
бъдещите възрастни читатели на библиотеката. От доброто и пълноценно обслужване с 
информация на всички възрастови групи, с които работи Детски отдел, до голяма степен 
зависи и по-нататъшното ползване на библиотеката от вече порасналите читатели. 

 В работата си отделът разчита на станалите традиция колективни посещения, голяма 
част от които се съчетават с безплатната регистрация през месеците януари и май. Това 
доведе до увеличаване броя на читателите, посещенията и заетите материали. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАН 2010 ИЗПЪЛНЕНИЕ 2010 

ЧИТАТЕЛИ 1200 1197 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ 35000 32360 

ПОСЕЩЕНИЯ 15000 14252 

 
 В основата на работата с децата винаги библиотекарите от отдела се съобразяват с  

индивидуалните особености на развитие на всяко едно отделно дете, както и с особеностите 
на възрастовата група, към която то принадлежи. По-активни са децата-читатели, които 
принадлежат към възрастовата група от І до ІV клас, разпределението на регистрираните 
читатели по пол е в полза на момичетата - 713 – жени, 484 –мъже.    

 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 Методий”, ПГ и МГ 
най – често посещават библиотеката. През лятото в  Детския отдел се записват деца от 
всички ямболски училища. 

 През последната година нашите читатели заемаха от библиотеката актуална 
художествена литература – поредиците „Хана Монтана”, „Детективи с машина на времето”, 
„Училище за вампири”, „Академия за вампири”, „Безмъртните”, „Пърси Джаксън и боговете на 
Олимп”. Търсеха се и книги от Стефани Майер, Р. Л. Стайн, Томас Брецина и други популярни 
автори.  За съжаление, заради ограничения бюджет през изминалата година закупуването на 
нови книги беше намалено и не винаги можем своевременно да отговорим на някои 
читателски търсения. 

 Голям е интересът и към детските енциклопедии, част от които се предоставят за 
заемане у дома. Децата с голям интерес четат енциклопедии за космоса, човешкото тяло и 
световната история. 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. С помощта на справочните издания на детската 
читалня много ученици пишат и домашните си работи. 

 Всяка седмица учениците от VI - 
те

 класове на ОУ «Д. Дебелянов» с ръководител 
Анелия Георгиева провеждат часовете си по СИП – литература в читалнята на отдела.    

 Наред с малките форми за популяризиране на фонда и запознаване с творчеството на 
различни писатели (тематични кътове и изложби), през годината в Детски отдел се проведоха 
и много други мероприятия. 

 През месец февруари  деца от ЦДГ „Слънце” представиха поетичен спектакъл, 
посветен на 136 години от обесването на Васил Левски.  

 Първият ден на месец март посрещнахме отново с деца от подготвителната група на 
ЦДГ „Слънце”, които представиха „Празнично утро за баба Марта” 
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 С учениците от V
а
 клас на ОУ „Димчо Дебелянов” отбелязахме 132 години от 

Освобождението на България. Компютърни презентации, конкурс за рисунка и  есе и 
викторина между отборите „Радецки” и „Столетов” от класовете съпроводиха тази проява. 

 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 бе посетена от първокласници от НУ ”Кирил и Методий”, ОУ „Н. 
Петрини”, НУ „Проф Нойков”, ЦДГ „Пламъче”.  

 Детски отдел посвети две свои инициативи на Седмицата на детската книга, която се 
проведе от 26. 04 – 30.04. 2010 г. Ученици от НУ „Проф. Нойков” и ОУ „Д. Дебелянов” взеха 
участие в конкурса за есе „Книгата-знание и светлина”. Презентация на тема „Библиотеката и 
нейните информационни възможности”, подготвена от работещите в отдела, се представи 
пред нашите читатели. 

 Деца от ЦДГ „Пламъче” поздравиха колектива на библиотеката на 11 май по повод 
професионалния празник на библиотекарите. 

 По време на Националната библиотечна седмица от 17-21. V. се проведе „Ден на 
отворени врати” - безплатна регистрация на читатели до 14 – годишна възраст. Регистрацията 
беше придружена с колективни посещения. В рамките на седмицата се проведоха и 
инициативите „Дни 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 205 годишнината от рождението на Х. К. Андерсен и 

90 години от рождението на Валери Петров, се проведе през месец май. Участници бяха 
учениците от III –

те   
класове на НУ „Проф. Нойков”.  

 Денят на народните будители отбелязахме с учениците от VII –
те 

класове на ОУ „Д. 
Дебелянов”. 

 Библиотекарите от Детски отдел бяха поканени от ръководството на ЦДГ „Пламъче” на 
„Празник за есента”, където децата заедно със своите родители рецитираха авторски стихове 
и гатанки и участваха във викторина за разпознаване на есенните плодове и зеленчуци.  

 Преди Коледа деца от ЦДГ „Пламъче ” поздравиха колектива с коледни песни, танци и 
благословии, а дядо Коледа им раздаде подаръци. 

 За всички инициативи и прояви, провеждани в библиотеката, се информираха местните 
медии, които своевременно ги  отразяваха със статии и репортажи.   

 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.   

 Активно се работи и по подготовката и разпространяването на препоръчителните 
списъци за провеждане на лятното четене на учениците. Литературата, която се включва в 
тях,  е съобразена с изучаваните автори и произведения в съответните класове. Списъците, 
които се подготвят, са препоръчителни, насочващи и имащи за цел да улеснят децата в 
голямото богатство и фонд от детска литература, както и да ги запознаят с част от 
творчеството на наши и чужди  класици на детската литература. Произведенията, които се 
препоръчват, са съобразени с тяхната наличност в Детски отдел на библиотеката.    

 В библиотеката бяха уредени кътове с книги  по повод на бележити годишнини – 70 
години от рождението на Недялко Йорданов, 90 години от рождението на Леда Милева, „3 
март – ден на Освобождението”- по повод  132 години от Освобождението на България, 
„Васил Левски – велик и безсмъртен” - 137 години от обесването на Васил Левски, 160 години 
от рождението на Иван Вазов, 90 години от рождението на Джани Родари, 130 години от 
рождението на Йордан Йовков. 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 
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       - 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 
  
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.  

 
 

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 2010 година в "Справочно-библиографски отдел и краезнание" са постъпили общо 
80 библиотечни единици, от които 66 са с краеведски характер и 14 справочници.  

 
Краеведските издания се разпределят по отдели както следва: 
0 отдел – 5 библиотечни единици 
1 отдел – 1 библиотечна единица 
3 отдел – 10 библиотечни единици 
5 отдел – 1 библиотечна единица 
61 отдел – 1 библиотечна единица 
7 отдел – 1 библиотечна единица 
82 отдел – 1 библиотечна единица 
9 отдел – 4 библиотечни единици 
Художествена литература – 38 библиотечни единици 
 
Новонабавената литература в Справочен отдел се състои от 14 библиотечни единици и 

се разпределя както следва: 
0 отдел – 9 библиотечни единици 
79 отдел – 1 библиотечна единица 
80 отдел – 3 библиотечни единици 
9 отдел – 1 библиотечна единица 
 
В отдела през изминалата година са регистрирани 75 справки, като 35 са с краеведски 

характер и 40 със справочен характер.  По-голяма част от тематичните справки са с 
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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, публикации на видни ямболски 
творци в местния и централния периодичен печат, селищни проучвания, материали за 
образователното дело в региона и културно-историческото наследство на града.  

През 2010 г. към краеведскaта база данни "CDF" бяха прибавени 3 000 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 20-годишното редовно 

поддържане на базата броят на библиографираните материали достигна 68 251 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, както и на 
членове на ямболското писателско дружество: 

  
а/ изявени национални творци от ямболски произход 

 90 г. от рождението на Михаил Лъкатник (м. ноември); 

 60 г. от рождението на Христо Карастоянов (м. февруари); 

60 г. от рождението на Любомир Котев (м. август); 

 55 г. от рождението на Добромир Тонев (м. октомври); 

 
б/ на членове на ямболското дружество 

 90 г. от рождението на Андрей Карадимов (м. август); 

 85 г. от рождението на Антон Шиков (м. май); 

 85 г. от рождението на Стоян Павлов (м. февруари); 

 80 г. от рождението на Милан Бонев (м. октомври); 

 75 г. от рождението на Иван Джурелов (м. юни); 

 75 г. от рождението на Радко Стоянов (м. ноември); 

 60 г. от рождението на Генка Богданова (м. юни). 

60 г. от рождението на Слав Славов-Стринавски (м. юни). 

60 г. от рождението на Димитър Митев (м. август). 

60 г. от рождението на Илиана Илиева (м. януари). 

 
 По случай 60-годишнината на писателя Христо Карастоянов библиотеката издаде био-
билиографски указател.  

Беше излъчено интервю с отговорника на отдела по случай 140-та годишнина от 
основаването на ямболската община, като на 12 октомври по същия повод в читалнята на 
библиотеката бе организирана изложба, 

Бяха организирани и изложби, посветени на 24 май и 1 ноември, Деня на Ямбол, Дните 
на Европа и др.. 

 
 

      ДИРЕКТОР: ....................................... 

                       ( Димитър Бечев ) 


