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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2012 година
беше подчинена на следните основни задачи:
1. Пълноценно използване на залата за обучение на библиотекари чрез провеждане на периодични
обучения на библиотекари от региона
2. Представяне на нови информационни възможности за гражданите чрез 10-те читателски места за
свободен достъп до Интернет по програма „Глобални библиотеки”
3. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване качеството и
ефективността на библиотечното обслужване
4. Редовно поддържане на WEB-страницата на библиотеката, пълноценно използване на възможностите
за on-line справки и търсене в каталози и картотеки, обслужване и справки чрез електронна поща
5. 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
6. 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
7. Активизиране на читателските навици у децата чрез създаване на малък информационен център
8. Цялостно прекласиране на основния фонд на библиотеката и оптимизиране на основните
книгохранилища
9. Инвентаризация на фонда на Справочно-библиографски отдел

И през изминалата 2012 бюджетът продължи да работи с намаления единен разходен
стандарт за държавна дейност, което осигури суми само за най-необходимите стопански
разходи. Затова и библиотеката успя да закупи със собствени средства минимален брой
библиотечни материали, както и да се извърши редуциран абонамент. Благодарение на
успешната реализация на поредния проект «Българските библиотеки – съвременни
центрове за четене и информираност», който се реализира на два етапа, на обща
стойност 15 300 лева, библиотеката набави общо 2638 нови книги.
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 отново дейностите, свързани с
изпълнение на задълженията, свързани с осъществяване на мащабния проект «Глобални
библиотеки». През месеците март-юни бяха проведени 4 обучения за библиотекари от
града и региона по информационни и комуникационни технологии, услуги в модерната
библиотека, общуване и работа с хора, застъпничество, набиране на средства и
управление на проекти, а през есента бяха проведени редовни курсове по организация и
управление на работата в обществената библиотека, услуги в модерната библиотека,
както и надграждащо обучение по информационни и комуникационни технологии. С това се
повиши значително информационната осигуреност на библиотеката за предоставяне на
съвременен тип услуги на нейните потребители, както и текущата съвременна
квалификация на действащите библиотекари от региона.
На 15 ноември 2012 г. в конферентната зала на хотел „Кабиле”, гр. Ямбол се проведе
регионална тематична среща на тема „Библиотеките – многофункционални културни
центрове чрез програма „Глобални библиотеки”, на която присъстваха библиотекари от
целеви библиотеки, читалищни секретари, представители на общинските администрации
от 5-те общини на областта, партньори, журналисти.
Участниците в срещата проследиха с интерес презентациите на своите колеги от
всички общини, посветени на възможностите за обучение и развлечение на библиотечните
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потребители от всички възрастови групи чрез информационните възможности на
програмата, възможни модели на сътрудничество между съседни целеви библиотеки от
една община, международните акценти в читалищната дейност, провокирани от
програмата, програма „Глобални библиотеки” като естествен катализатор на нови
практики и инициативи, читалищната библиотека като обучителен център и
предизвикателството пред библиотечните специалисти, както и интересния опит на
компютърния център от град Болярово при създаване на собствен софтуер за отчитане
посещаемостта и потреблението на интернет ресурси. При голям интерес премина
работата по групи, свързана с иницииране на иновативни услуги в библиотеките.
Пълноценно се използва компютърната зала за свободен достъп до Интернет за
читатели на библиотеката по проекта, проведоха се множество групови и индивидуални
консултации за работа с компютри и Интернет.
Каталогът от книги, заедно с краеведската картотека е представен на интернет
страницата на библиотеката в режим на on-line търсене.
До края на 2012 г. завърши инвентаризацията на фонда на Справочен отдел и
краезнание.
Същевременно се увеличи броят на извършените 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.
В края на месец септември и началото на октомври бе организирано пренасянето на
резервен фонд от основно книгохранилище на ул. «Цар Иван Шишман», надхвърлящо 30 000
книги в друго хранилище по решение на общинската администрация.
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II. БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ И БЮДЖЕТ
Дейността на библиотеката през изминалата година се осъществяваше от 22 щатни
служители.
Като цяло през 2012 г. бяха изразходвани 212 780 лева бюджетни средства.
За заплати през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в размер на
149 611 лв, а за издръжка и дейност на библиотеката – 63 169 лв.
Разпределението на средствата по отделните параграфи е както следва:
& 100 – Заплати и възнаграждение за персонала – 115 002 лв.
& 200 - Други възнаграждения и плащания - 12 032 лв.
& 500 – Осигурителни вноски за ДОО и ЗОВ – 22 577 лв.
& 1014 – Книги – 17 905 лв;
& 1015 – Материали – 5 800 лв.;
& 1020 – Разходи за външни услуги – 16 023 лв;
& 1016 - Вода, горива и енергия – 16 937 лв;
Бяха реализирани 5834 лева собствени приходи.
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III. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ. ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ.
KОЛИЧЕСТВЕHИ ПОKАЗАТЕЛИ:
ПЛАH

Библиотечен фонд
Hабавени материали
Отчислени материали

274 778
4 000
3 000

ИЗПЪЛHЕHИЕ

270 318
2 638
6 098

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 2012 г. се комплектува разнородна литература, като стремежът е бил тя
да отговаря на читателските критерии за актуалност.
Източници за снабдяване с литература бяха: ЕТ”Здравец-91”, „Ямбол-Прес”ООД,
ЕТ”Жельо Учков”, „Тони”ООД, ЕТ”АБВТ”, ЕТ”Вета-В.Колев” и други.
През 2012 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: Съба Господинова, Димитър Терзиев,
Румяна Йорданова, Стоян Арабаджиев, Мария-Елена Желева, Вяра Гунчева, Мария Колева,
Борис и Милена Дряновски, Стоил Братанов, Надя Иванова, Кръстина Димова, Димитър
Илков, Марта Гърдева 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: Тенко Тенев, Илко Капелев,
Александър Александров, Гичо Иванов, Иван Славов, Сотир Сотиров, Владимир Шишков,
Борислав Ненов, Михо Михов, Стоян Чобанов, Росица Бакалова и други.
Библиотеката получи дарения от обществени организации като Варненски свободен
университет, Бургаски свободен университет, ИК „Труд и право”, Общество „Бяло братство –
град Ямбол, Издателство Сиела, „Жанет 2001”, Издателства Анубис, Булвест 2000 и Атлас,
Институт „Отворено общество”, Фондация „Петко Груев Стайнов”, Колеж по икономика и
администрация – Пловдив и др. Книгите бяха своевремено обработени и допълниха
библиотечните фондове. Ценно бе и направеното дарение от „М.Консулт-2001” в лицето на
Мария Иванова на книгата ”Царството на славяните” от Мавро Орбини. Голямо като брой бе и
дарението на книги от клиентите на магазин “Мания” в града.
Продължават процесите по механичното поставяне на баркодове върху всяка книга и
после прибавяне на същите в електронния каталог. Отделно от този процес при обработката
на всяка една новопредадена книга се поставя нов баркод и той също се записва в
електронния каталог.
През 2012 г. бяха комплектувани 2638 библиотечни материала, от които закупени 1725
броя, на стойност 18997.22 лв.
Дарените книги бяха 913 броя на стойност 7855.37 лв.
Kниги
Периодични издания
Графични издания

2012
2566
57
9
5

Kомпактдискове
Аудиокасети
Ноти
Картини
Видеокасети
DVD
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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
(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

42
134
31
207
35
67
41
7
86
12
32
81
93
30
1227
174
339

По език набавените материали са:
Бълг. език…………… 2612
Руски език……………… 3
Англ. език…………....... 12

Немски език…………....10
Френски език……………2
Други езици……………..8

По обслужващи звена в библиотеката, разпределението на броя на
новонабавената литература е както следва:
Отдел Заемна………… 1781
Отдел Читалня………... 237
Справ. Отдел…………… 6
Отдел Краезнание……... 76
Обработка……………..…. 1
Редки и ценни изд…….…. 1

Детски отдел……..……..… 513
Муз. отдел………..…….…... 20
Чуждоез. чит……….......…...…1
Библиотековедски……..…...…0
Старопечатен ..........................0
Дирекция ………………….…….2

Отчислената литература през годината бе 6 098 библ. материала.
Общо наличният фонд в библиотеката в настоящия момент е 270 318 броя библиотечни
материала.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ
4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
През 2012 г. общо за библиотеката бяха привлечени 2 776 читатели, бяха заети 133 874
библиотечни материала и бяха направени 49 106 посещения.
През 2012 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 54000 е преизпълнен значително - 59 811, а при
план 18 000 бяха отчетени 18 802 посещения. Като цяло годината бе ползотворна с
реализацията на постигнатите резултати по основните библиотечни показатели. Констатира
се повишен интерес към библиотеката като институция, завръщат се старите читатели,
прекъснали ползването на услугите на библиотеката от десетина години, наши читатели
стават все по-често хора, които никога не са ползвали услугите ни.
В обслужването на стотиците читатели, посещаващи отдела всеки работен ден,
дейността на библиотекарите се подпомага успешно вече седемнадесета година от
електронния каталог на библиотеката. Седма поредна 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. През годината се
извърши отчисление на част от фонда на българската художествена литература.
Библиотекарите от “Заемна за възрастни” търсят начини да обогатяват фонда на
заемната с търсени заглавия по пътя на дарителството, като по този начин се набавят нови,
актуални 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.
Ежедневна е работата със закъснели читатели, с помощта на телефонни обаждания,
съобщения по електронен път и др.
Популяризирането на новополучената литература през годината се извършваше
посредством целогодишното поддържане на витрина “Нови книги” в Залата за свободен
достъп.
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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. Идваха хора, както от
третата възраст, така и много млади хора, които ползваха двете Интернет зали, но
едновременно с това се интересуваха и от ежедневната преса, от развлекателните списания,
от отраслова литература, справочници, новополучени книги и др. Така читалнята се
превръщаше в привлекателно място за прекарване на свободното време.
През пролетта и есента се проведоха седем курса за допълваща квалификация на
библиотекарите от Ямбол и областта по програма «Глобални библиотеки», които преминаха
при засилена активност и голям интерес от страна на всички обучаеми.
През м. октомври няколко колеги от читалнята се включиха в
подготовката и
провеждането на Регионална среща по проекта «Глобални библиотеки», която премина
интересно и успешно.
От пролетта до края на годината колежката Нина Янкова провежда курсове по
компютърна грамотност с хора, предимно от третата възраст. Всички ставаха читатели на
библиотеката и ползваха разностранните й услуги.
През годината заетата литература е 39 083 библ. ед. Посещенията са 14 955. Цифрите
говорят за една добра обръщаемост на фонда, който се ползва от читатели с трайни
интереси.
В областта на културно-масовата и библиографско-информационната работа се
организираха следните по-важни събития:
На 10 януари в читалнята се проведе творческа вечер на Катя Мошелова по повод 75
годишния й юбилей. Вечерта премина тържествено, с участието на много приятели, цветя и
автографи. Нейни стихове чете актрисата Велика Видева. Водещ бе поетът Тенко Тенев, а
преглед на творчеството й направи литературният критик Димитър Бечев.
На 19 февруари бе организирана изложба на тема: «Васил Левски–велик и безсмъртен».
Използвани бяха фотоси, книги, албуми.
На 3 март бе уредена изложба, посветена на националния празник на България. Наред с
фотосите, книгите и албумите в читалнята не поставено националното знаме и копия на
Самарското знаме и знамето, изработено от Райна княгиня.
На 29 март се проведе занятие за издирване на драматични текстове, подходящи за
поставяне на сцена. Присъстваха 10 ученика от Драматичния състав при ТХВП – гр. Ямбол с
своята учителка.
На 6 април ученици от икономическата гимназия проведоха при нас урок по психология.
Те активно използваха богатия ни фонд от учебници и списания по специалността.
През април се проведе и занятие по журналистика с ученици от ОУ «Св. Климент
Охридски» с преподавател Величко Великов.
На 9 април 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, изложба с рисувани яйца.
На 22 април по случай Международния ден на Земята бе организирана изложба от
фотоси и албуми.
На 9 май – Ден на Европа – бе уредена богата изложба от плакати, фотоси и книги от ЕС.
През месец май в в читалня 1 на библиотеката 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 24 юли двадесет и пет младежи от Южна Франция посетиха читалнята на
библиотеката. Водеха ги група скаути от Ямбол. Колежката Димитрина Керанкова им изнесе
лекция на френски език за значението и мястото на библиотеката в духовния живот на града.
Показа им залите на читалнята и някои ценни френски издания.
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През цялата година се поддържаше и обновяваше изложбата “В света на новостите” в
областта на компютърните технологии, медицината, екологията и др.
През м. октомври наредихме богата изложба от фотоси, периодика, албуми по повод 100
години от Балканската война.
На 28 октомври ученици от 10 „В” клас на МГ „Атанас Радев” с преподавател Радка
Цингова се запознаха с библиотеката и проведоха урок по география на тема: „Континентите и
океаните”. Използваха атласи, карти и учебници.
На 1 ноември бе уредена традиционната 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.
През ноември под мотото «И нас Бог ни обича» отбелязахме 250 години от създаване на
«История славянобългарска» от Паисий Хилендарски. Информация за изложбата и за
книжката-светиня качихме във Facebook страницата на библиотеката.
На 21 ноември бе уредена изложба по повод Деня на християнското семейство.
В продължение на цялата година ежемесечно се актуализираше с нови заглавия
витрината «Земя – Вселена – Космос».
На 12.12.2012 екскурзия в библиотеката проведоха 15 ученика от ТМСС «Христо Ботев»
с учителката си по литература г-жа Добрева. Всички те са участници в заниманията по
интереси към клуб «Светът на книгите». Часът им премина в читалнята сред приятна
обстановка. Запознаха се с библиотеката като регионален, общодостъпен духовен институт.
Разглеждаха списания, албуми, речници, както и двете компютърни зали. Запознаха се и с
книжния и електронния каталог на библиотека.
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 2012 г. в библиотеката се получаваха 10 ежедневника, 65 списания и 4 местни и
регионални издания и 21 с друга периодичност. 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
2012 г. Редовно бе поддържана от м. юли сканиран вариант на в-к «Делник».
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 2012 г. са направени 24 заявки към Народна библиотека "Иван Вазов" –
Пловдив и Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий" - София. Всички са изпълнени.
През изминалата година в МУЗИКАЛНА ЧИТАЛНЯ бяха регистрирани 290 посещения.
Заети са 664 библиотечни единици.
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 кръгли годишнини от рождението и смъртта Бетовен, Хайдн и Парашкев Хаджиев,
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 2012 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
През 2012 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 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 понататъшното ползване на библиотеката от вече порасналите читатели.
Библиотекарите в отдела положиха много усилия за привличане на нови читатели,
както и за задържането и повишаването на активността на записаните вече читатели. В
работата се отделя особено внимание на станалите традиционни колективни посещения, на
своевременното раздаване на препоръчителни списъци с литература, на различни форми на
културно-образователна дейност с децата.
ПОКАЗАТЕЛИ
ЧИТАТЕЛИ
ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ
ПОСЕЩЕНИЯ

ПЛАН 2012
1000
34000
14500

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012
01209
34173
15059

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 Методии”, Гимназия
„Васил Левски” и МГ „Атанас Радев” 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”,
„Лили Чудото”, „Ванда”, „Безмъртните”, „Пърси Джаксън и боговете на Олимп”. Търсеха се и
книги от Стефани Майер, Р. Л. Стайн, Томас Брецина, Роалд Дал и други популярни автори.
Най-малките ни читатели заемаха книги от поредицата „Дисни” и български народни приказки.
Комплектуването на литература за Детски отдел е добро, но за да отговорим своевременно
на читателското търсене по повод на конкретни заглавия, трябва да се увеличат
библиотечните материали, предназначени за отдела.
Голям е интересът и към детските енциклопедии, част от които се предоставят за
заемане вкъщи. Децата с голям интерес четат енциклопедии за космоса, човешкото тяло и
световната история. През учебната година най-търсената отраслова литература е от областта
на математиката и литературознанието.
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 тук и домашните си работи. През годината читалнята е посетена
от 377 читатели на Детски отдел.
През изминалата година ученици от V-те, VI–те, VII –те и VIII –те класове от ОУ „Димчо
Дебелянов” провеждаха уроци по български език и литература в читалнята на библиотеката.
През изминалата година посещения в библиотеката бяха направени от ученици от
училищата „Димчо Дебелянов”, „Кирил и Методий” , „П. Р. Славейков”, работещи по проект
„Да направим училището привлекателно за младите хора” – „УСПЕХ”. В библиотеката те
провеждаха занимания, съобразени с тематиката на създадените клубове към проекта –
„Игриви, приказливи”, „Гледна точка”, „Приятели на природата”.
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 годината тържествено отбелязахме следните годишнини:
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През месец февруари отбелязахме 130 години от рождението на Алън Милн с
прожекция на анимационния филм „Мечо Пух” пред деца от подготвителна група на ЦДГ
„Слънце”.
С учениците от VII-те клас на ОУ „Димчо Дебелянов” отбелязахме 134 години от
Освобождението на България. Те се включиха в конкурса за написване на есе, представяне на
презентация и рисунка на тема „Великото начало - Освобождението”. Празникът включи и
състезание между отборите „Васил Левски” и „Райна княгиня”.
В края на месец март проведохме литературен празник, посветен на 105 години от
рождението на Емилиян Станев с ученици от II-те класове на НУ „Кирил и Методий”.
Библиотекарите от отдела бяха поканени на тържеството на буквите на
първокласниците от НУ „Проф. Нойков”. Те прочетоха Поздравителен адрес към
първокласниците от името на Регионална библиотека „Георги Раковски”.
С поетичен рецитал „Да се завърнеш в бащината къща” чествахме 125 години от
рождението на Димчо Дебелянов. Участници бяха учениците от VIIа клас на ОУ „Димчо
Дебелянов” с класен ръководител Анелия Георгиева.
В навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители, гости на Регионална
библиотека бяха учениците от клуб „Гледна точка” от Vа клас при ОУ „Димчо Дебелянов”.
Детски отдел на библиотеката организира съвместно с тях празникът „Будителят е нашето
начало”. Пред учениците се представи презентацията „Ямболски будители”, след това на
техните въпроси отговаря журналистът Илко Капелев.
Литературен празник „Приказникът Ангел Каралийчев”, посветен на 110 години от
рождението му, бе проведен с ученици от II-те класове на НУ „Проф. Нойков”.
115 години от рождението на Асен Разцветников празнувахме с децата от клуб „Игриви,
приказливи” от НУ „Кирил и Методий”.
По повод 105 годишнината от рождението на една от любимите детски писателки
Астрид Линдгрен Детски отдел на Регионална библиотека „Г. Раковски” организира тържество
„Вечната Астрид Линдгрен”, участваха второкласниците от НУ „Проф. Нойков”.
В навечерието на коледните празници гости на библиотеката бяха учениците от клуб
„Игриви, приказливи” с класен ръководител Жасмина Бабова, те украсиха коледната елха,
изработиха коледни картички и изгледаха анимационен филм, посветен на Коледа.
Детски отдел на библиотеката участва със свои инициативи и дейности и в
националните библиотечни прояви и кампании.
Международният ден на детската книга - 2 април - чествахме с деца от ЦДГ
„Валентина”. Те бяха запознати с историята на празника и изгледаха рисувания филм „Косе
Босе”.
От 23. 04 до 27. 04. 2011 г. се проведоха инициативи, посветени на Седмицата на
детската книга и изкуствата за деца.
Библиотеката посетиха деца от I клас на ОУ „Димчо Дебелянов”. Те представиха
пиесата „Медената питка” от Ангел Каралийчев. Отчете се и конкурсът за рисунка на тема
„Моят любим приказен герой” .
Деца от ЦДГ „Щастливо детство” също направиха колективно посещение в Детски
отдел. Те бяха запознати с правилата в библиотеката и правилата как да станат читатели .
„В къщата на книгите” беше последното мероприятие, посветено на Седмицата на
детската книга. Ученици от трите първи класа на НУ „Проф. Нойков” посетиха библиотеката,
изгледаха презентацията „Библиотеката и нейните информационни възможности” и направиха
екскурзия във всички отдели на библиотеката.
През седмицата беше направена изложба „В света на приказките”.
По време на Националната библиотечна седмица 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.
Ученици от V-те и VII-те класове на ОУ „Димчо Дебелянов” колективно посетиха
библиотеката и по повод на 1 юни – Ден на детето. Те обсъдиха темата „Какво е да си дете”.
За втора поредна година Детски отдел на Регионална Библиотека „Г. Раковски” активно
се включи в популяризирането и провеждането на организираната от сайта „Детски книги”,
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Читателска щафета 2. Тази национална кампания има за цел да привлече децата към
четенето, като ги запознае с автори и книги, които не присъстват в списъците за задължително
четене. Децата трябваше да прочетат най-малко четири книги от поредицата „Детективи с
машина на времето” от Фабиан Ленк и да отговорят на въпроси, свързани с прочетените книги.
Благодарение на достатъчния брой книги от поредицата читателите ни имаха възможност да
се включат в щафетата.
За своето участие в Читателската щафета 2 Божидар Богдев, ученик от V-ти клас на СОУ
„Климент Охридски” и редовен читател в Детски отдел на библиотеката, получи специалната
значка с колекционерска стойност, а библиотекарите в Детски отдел на библиотеката
получиха Грамота за принос в насърчаването на четенето сред децата.
Детски отдел на библиотеката активно работи и с детските градини в Ямбол.
Деца от ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Пламъче”се включваха в наши мероприятия и колективно
посещаваха Детски отдел. Библиотекарите от отдела бяха поканени от ръководството на ЦДГ
„Пламъче” за участие в жури, оценяващо двубой за живота и дейността на Васил Левски.
В библиотеката се проведе и съвместната инициатива на ЦДГ „Пламъче” и Детски
отдел „Да творим заедно”, отчете се конкурса за написване на разказ „Приятелството и
добротата са нашата сила”. Гост беше ямболската поетса Екатерина Мошелова, която
представи на децата новата си книга „Светулки, забавалки за дечица малки”.
Библиотеката беше домакин и на обявения конкурс от Регионален инспекторат гр.
Ямбол за написване на кратък разказ „Дом на детските мечти ” от деца от предучилищните
групи на всички детски градини в общината.
През годината активно използвахме мултимедията, която ни беше предоставена от
програма „Глобални библиотеки”. Благодарение на нея почти всички наши прояви бяха
съпроводени от презентации. През лятото на 2012 г. стартира нова инициатива на Детски
отдел „Кино в библиотеката”. Целта й беше да осмисли част от свободното време на децата
през лятната ваканция и да се представят на нашите читатели анимационни филми,
адаптирани по популярни детски книги. Прожекциите се провеждаха от юни до август всеки
понеделник от 10.00 и 16.00 ч. Те бяха посетени от около 250 деца от града.
В края на месец ноември на Детски отдел беше предоставен компютър с безплатен
достъп до Интернет за наши читатели.
За всички инициативи и прояви, провеждани в библиотеката, се информираха местните
медии, които своевременно ги отразяваха със статии и репортажи.
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 имат за цел да улеснят децата в голямото
богатство и фонд от детска литература, както и да запознаят децата 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 –130
години от рождението на Алън Милн, „Великото начало - Освобождението”- по повод 134
години от Освобождението на България, „Васил Левски – велик и безсмъртен” - 139 години от
обесването на Васил Левски, 105 години от рождението на Емилиян Станев, „Великден – ден
божествен, ден велик”, 136 години от гибелта на Христо Ботев, 110 години от рождението на
Ангел Каралийчев, 115 години от рождението на Асен Разцветников, 105 години от
рождението на Астрид Линдгрен. Витрини с литература имаше и по темите :
- Европа – нашият общ дом
- Български народни празници
- В света на животните
- Децата и природата
- Материали за родния край
- Баба Марта бързала
- За вас петокласници – митове, предания и легенди
12

- За вас седмокласници - „Как да влезем в гимназия”– учебни материали по БЕЛ и
математика
- 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
През годината периодично се заделя литература за отчисляване, слагат се баркодове на книгите, чиито описания са в електронния каталог, подсещат се закъснелите
читатели чрез телефонни обаждания или SMS да връщат в срок 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 2012 г. в “Справочно – библиографски отдел” и отдел “Краезнание” са постъпили
общо 80 библиотечни единици, от които справочници - 6 , краеведски – 74.
В отдела са регистрирани 102 писмени справки, от тях 50 със справочен характер и 52 - с
краеведски характер. От краеведските справки преобладават тези, които се отнасят за
селищни проучвания, статистически данни, видни ямболски дейци, техни публикации в МПП,
материали за фолклора, културно- историческото наследство на града. 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,
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.
За 2012 година са въведени 2 205 записа от текущата и ретроспективна база данни “CDF”
(данните не включват информация за втори трети и повече източници), като около 500 от тях
са дигитализирани. В резултат на 22-годишното редовно поддържане на базата броят на
библиографираните материали достигна 71 975 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. Краеведската картотека от есента на 2011 г. е
достъпна чрез интернет страницата на библиотеката.
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. По план са изпълнени всички планирани дати
по изготвянето на витрини, изложби и други.
Допълнително са уредени следните витрини:
134 г. от Освобождението на Ямбол
IN MEMORIAM Марин Беленозов
(1919-1999)
IN MEMORIAM проф. Иван Славов (1928-2012)
В отдел „Справочен” приключи успешно инвентаризацията на фонда.
Бяха организирани и изложби, посветени на 24 май и 1 ноември, Деня на Ямбол, Дните
на Европа и др.
Преработен е в електронен вариант ретроспективният библиографски указател
„Ямболски периодичен печат 1888-1990”.

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