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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2015 година бе 
подчинена на следните основни задачи: 
 
1. Разширяване на съществуващите и въвеждане на нови информационни възможности за 
гражданите чрез 10-те читателски места за свободен достъп до Интернет по програма 
„Глобални библиотеки” и 10-те компютъра на обучителната зала в читалнята на библиотеката 
2. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване 
качеството и ефективността на библиотечното обслужване  
3. Продължаване на пресигнирането на основния фонд в съответствие  с утвърдената 
класификационна схема 
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. 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. Разширяване на справочно-информационната и издателска дейност на библиотеката чрез 
пълноценно използване на изградените собствени бази данни и автоматизираната текуща 
национална библиография и книгопис, дигитализиране на най-ценните краеведски издания  
7. Инвентаризация на фонда на читални 
8. Реорганизация на основните книгохранилища с цел оптимизиране на библиотечното 
пространство 
9. Създаване на картинен каталог на книгите от Френски център 
10. Създаване и въвеждане на електронна инвентарна книга от 01.01.2015 г. в съответствие с 
изискванията на Наредба N: 3 от 18.11.2014 г. за съхраняване, ползване и разпореждане с 
документи от библиотечния фонд 

 
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. 

Приключи успешно участието на Регионална библиотека „Г. Раковски” – Ямбол в 
инициативата на евродепутата Мария Габриел за излъчване на най-добрия читател на 
библиотеката за 2015 г. За ямболската регионална библиотека съгласно регламента на 
националната кампания бе избрана Даниела Петрова Димитрова, заела общо през 
годината 198 книги в Заемна за възрастни. Наградата за всеки най-добър читател от 
областните градове е посещение на Европейския парламент в Брюксел. 

Благодарение на успешната реализация на поредния проект «Българските 
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност»- 2015, на обща стойност 

2 006,56 лева, библиотеката набави общо 154 книги. 
Продължава поетапното прекласиране на библиотечните материали във всички зали 

за свободен достъп въз основа на утвърдената класификационна схема. Редактирани бяха 
индексите на повече от 30 000 описания в електронния каталог на библиотеката. 

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, както и обучения на граждани по ИКТ. 

Каталогът от книги, заедно с краеведската картотека е представен на интернет 
страницата на библиотеката в режим на on-line търсене. 

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.  
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До края на 2015 г. завърши инвентаризацията на фонда на подръчен фонд на Ч1, Ч2 и 
част от Ч3 – книги, периодика и графични издания.Съгласно Наредбата за съхраняване, 
ползване и разпореждане с документи от библиотения фонд бе извършена инвентаризация 
на справочните и краеведски издания и фонда от редки и ценни издания. 

Продължава дейността по създаването на картинен каталог на книгите от Френски 
център с цел селективна дигитализация, като до момента са дигитализирани и описани 
повече от 4500  броя книги на френски език.. 
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II. БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ И БЮДЖЕТ 
 
Библиотеката през изминалата година разполагаше с щат от 25 служители.  
 

Като цяло през 2015 г. бяха изразходвани 249 370 лева бюджетни средства и 11 873 лв. 

собствени приходи – общо 261 243 лв. 

 
За заплати през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в размер на      

205 196 лв, за издръжка и дейност на библиотеката – 41 376 лв. и капиталови разходи – 2798 
лв. 

 
Разпределението на средствата по основните параграфи е както следва: 
 

& 0100 – Заплати и възнаграждение за персонала – 163 015  лв.  

& 0200 - Други възнаграждения и плащания -  10 761 лв.  

& 0500 – Осигурителни вноски от работодатели – 31 420 лв.  

& 1000 – Разходи  за  издръжка  - 52 832 лв. , в т.ч. : 

 & 1014 – Книги – 9 950  лв;  

 & 1015 – Материали – 10 504 лв.;  

 & 1016 -  Вода, горива и енергия – 14 089  лв;  

 & 1020 – Разходи за външни услуги – 16 361  лв;  

& 1900 -  Платени данъци, такси и адм. санкции – 417 лв.;  

& 5200 -  Придобиване на ДМА - 2798 лв. 
 

 Бяха реализирани 11 873 лева собствени приходи. 
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III. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ФОНДОВЕ.  ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ. 
 

              KОЛИЧЕСТВЕHИ ПОKАЗАТЕЛИ: 
 

                                                                 ПЛАH                ИЗПЪЛHЕHИЕ 

Библиотечен фонд                     270061                   270699 

Hабавени материали                     3000                       2930 

Отчислени материали                     2600                        1892 

         
 

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 удовлетворят в пълнота нуждите на читателите 
на библиотеката. През 2015 г. се комплектува разнородна литература, като стремежът беше 
тя да отговаря на читателските критерии за актуалност. 

Източници за снабдяване с литература бяха: ЕТ”Здравец-91”,  „Жанет 2001”,  ЕТ”Жельо 
Учков”,  „З.Стоянов”ЕООД и други. 

През 2015 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: Ваня Косева, Нина Миндова, Ани 
Йорданова, Ангелина Жекова, Николай Любенов, Светослав Диамандиев, Рада Николова, 
Маргарита Попигнатова, Пенка Димитрова, Валентина Гаванозова, Валентин Велчев, Мария 
Дойчева, Благовеста Желева, Красимира Трифонова, Пенка Марова, Владимир Петков, 
Маргарита Хайнацка 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: Добрина Берова, Иван 
Джурелов, Стефка Керемидчиева, Николай Петров, Тенко Тенев, Стефан Георгиев, Илия 
Бахаров, Стефан Бянов, Генка Богданова, Денка Илиева,  Маргарита Бъчварова, Иванка 
Тонева и други. 

Библиотеката получи дарения от обществени организации като Община Ямбол, Съюз на 
българските писатели, Регионална библиотека «Захарий Княжевски» - Стара Загора, 
Издателство «Захарий Стоянов», ИК «Новата цивилизация», Издателство «Авир», 
Международна фондация «Падме» - Швейцария, Фондация «Комунитас», Общество «Бяло 
Братство» - Ямбол, Генерално консулство на Турция, Колеж по икономика и администрация – 
Пловдив, ШУ « Еп. Константин Преславски», Министерство на културата, Бургаски свободен 
университет и др. Книгите бяха своевремено обработени и допълниха библиотечните 
фондове.  

Ценно бе и направеното дарение от Регионална инспекция по околната среда и водите» - 
Стара Загора на книгите «Червена книга на Република България» в 3 тома на български и 
английски език, както и на дарението на Фондация «Българско военно-историческо 
наследство» на книгата на Станчо Станчев «История на сухопътните войски на България». За 
пореден път от Администрацията на Президента ни бе изпратен екземпляр от «Годишник 
2014» на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев. Ценно бе и дарението от 
Фондация «Петко Груев Стайнов» по екземпляр от поредните нотни издания (партитура и 
щимове) на фондацията, които обогатиха фондовете на Музикален отдел. 

През 2015 г. бе направено дарение от сем. Николови на 177 DVD с детски анимационни 
филми, които бяха обработени и предадени на Детски отдел. 
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По линия на библиотечния книгообмен през годината бяха получени книги от Народна 
библиотека «Иван Вазов» – Пловдив.  

Продължава поставянето на баркодове върху всяка книга и прибавянето 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.  

Приключи работата по създаване на библиотечен фонд «Редки и ценни издания», като 
през 2015 г. бяха обработени в традиционен и електронен вид  890 ценни книги, като на всяко 
заглавие бе сканиран образ от заглавната страница и прикачен към описанието му в 
електронния каталог, което го визуализира за всички потребители и служители от всяко 
работно място в библиотечната мрежа. 

През 2015 г. продължи прекласирането на целия библиотечен фонд, като през годината 
бяха коригирани 30 000 записа в електронния каталог. В прекласирането на фонда по 
традиционен начин се включиха библиотекари от всички отдели, като книгите с по-сложни 
индекси се обработваха от отдел Обработка.  

През годината библиотеката спечели проект за закупуване на книги от Министерство на 
културата. По проекта бяха закупени, обработени, инвентирани и предадени в отделите 154 
книги на обща стойност 2006,56 лв.. Книгите бяха от различни области – художествена, детска 
художествена и отраслова, медицинска, философска, психологическа, езиковедска и др. 
литература, справочници, речници, учебници и монографии, с което се обогатиха наличните 
фондове на библиотеката.  

През 2015 г. бяха комплектувани  2930 библиотечни материала, от които закупени  824 

броя, на стойност 9948,73 лв. 

Дарените книги бяха 2106 броя на стойност 12294,46 лв.   

                               2015                      

Kниги  2617 

Периодични издания      42 

Графични издания      11 

Kомпактдискове      28 

Аудиокасети  

Ноти        5 

Картини        1 

Видеокасети    

DVD    226 

 

Ето разпределението на библиотечните материали по отдели: 
 

(0)  Общ отдел      88 
(1)  Философия              164 
(2)   Религия      51 
(3)   Обществено-политическа литература   277 
(5)   Математика, естествени науки      47 
(61)  Медицина      67 
(62)  Техника      29 
(63)  Селско стопанство        7  
(7)    Изкуство     137 
(793) Спорт      16 
(80)   Езикознание      29 
(82)   Литературознание    111 
(9)     История    236 
91)    География      20 
(Х)     Художествена литература  1216 
(Д0)   Детска отраслова литература    222 
(ДХ)   Детска художествена литература    213 
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 По език набавените материали са: 
 

Бълг. език……………    2861   Немски език…………....  9 
Руски език………………    30              Френски език…………     6 
Англ. език………….......     10   Други езици……………. 14 

 

    По обслужващи звена в библиотеката, разпределението на броя на 

новонабавената литература е както следва: 
 

Отдел Заемна………… 1196   Детски отдел……..……..… 428   
Отдел Читалня………...1071 Муз. отдел………..…….…... 85 
Справ. Отдел……………    4 Отдел Краезнание…….......138 

 Библиотековедски……..    1 Дирекция ………………….…   6 
           Обработка……………….    1 
 

    Отчислената литература през годината бе 1892 библ. документи. 
 

Общо наличният фонд в библиотеката в настоящия момент е 271099 броя библиотечни 
документи. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ  

НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ 

4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ 

 

През 2015 г. общо за библиотеката бяха привлечени 3 014 читатели, бяха заети  133252  

библиотечни материала и бяха направени 47742 посещения.  
 

През 2015 година усилията на библиотечните работници от Заемна за възрастни бяха 
насочени към максимално удовлетворяване интересите на ползвателите. Планът на заетите 

библиотечни документи през годината  е  изпълнен  - 60354, а при план 19000 бяха отчетени 

19300 посещения, новозаписаните читатели са 1227. Констатира се интерес към библиотеката 
като институция, завръщат се старите ползватели, прекъснали посещението на библиотеката 
от десетина години, наши ползватели стават все по-често хора, които никога не са ползвали 
услугите ни.  

В обслужването на стотиците ползватели, посещаващи отдела всеки работен ден, 
дейността на библиотекарите се подпомага успешно вече двадесета година от електронния 
каталог на библиотеката. Десета поредна година се използва баркод технология за 
обслужване на ползвателите, която позволява много по-добър контрол върху заеманията и 
срока на връщане, както и точна информация за движението на всеки библиотечен документ у 
всеки конкретен ползвател. Тази форма на работа увеличава реалното време за работа с 
ползвателя, 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.  

През изминалата година бе пресигнирана чуждата, руската и част от българската 
художествена литература. Този процес протичаше паралелно с обслужване на ползвателите, 
извършването на справки за конкретни заглавия и систематично-азбучното подреждане на 
пресигнираните книги в залата за свободен достъп. 

Библиотекарите от “Заемна за възрастни” 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 библиотечни документи за поставяне на 
баркод, чиито стикери са похабени или изтрити. 

За много търсени заглавия, които са единични във фонда, се води картотека на заявките, 
а при съответно връщане на подобно заглавие ползвателят 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 ползватели, 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. 

 
 



 9 

През 2015 г. читалните бяха посещавани от читатели с различни възрасти и професии. 
Преобладаваха учениците и пенсионерите. Групата на студентите беше завидна. Потокът от 
млади хора и деца в интернет залите не спираше през цялата година. Едновременно с 
ползването на интернет читателите се интересуваха от ежедневната преса, от 
развлекателните списания. Ползваха справочници и научна литература. Особено впечатлени 
бяха от новополучените книги, които бяха подреждани периодично. Така читалнята се 
превръщаше все повече в привлекателно място за прекарване на свободното време.  

През годината заетата литература е 43 121 библиотечни единици. Посещенията са 

13 909. Цифрите говорят за една добра обращаемост на фонда, който се ползва от читатели с 
трайни интереси.  

 Културно-масовата и библиографско-информационната дейност: На 10 февруари 
52 ученика от десети клас на Гимназия ”В. Левски” под ръководството на учителката си 
Кристина Русева проведоха урок на тема „Романтизъм, реализъм,  импресионизъм в 
изобразителното изкуство, музиката и литературата”. Заедно с колегата Антоанета Тенева 
разглеждаха и тълкуваха най-известните картини на големите майстори на изобразителното 
изкуство през съответните периоди: Гоя, Дьолакроа, Курбе, Миле, Моне, Реноар, Гоген, Ван 
Гог и др. По време на занятието звучеше музика на Моцарт. Използвани бяха 20 албума, книги 
на Юго, Зола и дискове с музика. 

На 18 февруари бе подредена изложба „Поклон пред Великия Апостол на свободата! 
Уникален, обичан, безсмъртен!” Използвани бяха фотоси, албуми, книги, Тефтерчето на 
Левски, негови писма и др. Снимки от изложбата бяха публикувани в социалната мрежа 
Facebook. 

По повод 137 г. от Освобождението на България бе подредена изложба от фотоси, 
албуми, гравюри, художествена литература, националното знаме, копие на Самарското знаме, 
копие на първообраза на българския трибагреник, изработен от Стиляна Параскевова. 

През месеците март и октомври бяха  проведени  компютърни курсове за начинаещи, 
водени  от Даниела Тагарева. Участваха общо 20 човека от третата възраст. Интересът беше 
голям. Участниците се регистрираха за  читатели на библиотеката и ползваха и др. отдели. 
През годината продължиха да посещават читалнята. 

В периода 16-20 март бе уредена изложба „Докосване до величието на двама гении!” 
Йохан Себастиан Бах – 330 години от рождението. Микеланджело – 540 г. от рождението. 
Снимки от изложбата се качиха в социалната мрежа Facebook. 

През месец април в читалнята грейна Великденска изложба, богата на цветове, много 
настроение и информация. Освен посетителите на читалнята, на изложбата се радваха и 
приятелите на библиотеката във Facebook. 

По повод Световния ден на книгата - 23 април изложбата ни „Уникални и ценни книги” 
беше посетена от групи ученици от средния и горния курс. Интересът им привлякоха най-
голямата и най-малката книга на библиотеката, фототипното издание на Манасиевата 
хроника, фототипното издание на сп. „Пламък” на Гео Милев от 1923 г., фототипното издание 
на „Пространните жития на Кирил и Методий” и др. 

През м.април в читалнята на библиотеката гостува ЦДГ ”Биляна”. Те озаглавиха 
посещението си „На гости в дома на книгите”. Около 40 деца изнесоха импровизиран рецитал, 
разглеждаха най-интересните ни книги: „Птиците на Америка” /най-голямата книга/, „Правата 
на гражданите на ЕС” /най-малката книга/. Получи се непринудена среща с журналиста, 
писателя, поета Иван Джурелов. Той рецитира свои детски стихове. 

По повод на Националната библиотечна седмица /11–15 май/ в читалнята бе уредена 
изложба на художничката Диана Йорданова, двадесет и три картини – масло. Пейзажите, 
портретите, натюрмортите бяха издържани в богата цветова гама, с изящност и модерен 
рисунък.  

Посещение на същата изложба и запознаване с библиотеката направиха осмите 
класове на Гимназия ”В. Левски” с преподавателката си Боряна Чапърова и  ученици от седми, 
осми и девети клас на МГ”Ат. Радев”. Някои от учениците станаха читатели на библиотеката. 

Пак по повод на Националната библиотечна седмица на 14 май в читалнята се проведе 
литературна вечер с творчеството на Христо Карастоянов, озаглавена „Писателят и 
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библиотеката”. В експозето си директорът на библиотеката Димитър Бечев акцентува върху 
голямата и многостранна роля на библиотеките като място за учене през целия живот. Много 
писатели, изкушени от литературата хора, младежи и колеги посетиха вечерта. Тя премина 
много ведро, наситена с чувство за хумор. 

През месец юни и юли част от лятната работа с децата бе проведена от колегата 
Даниела Тагарева. Занятията включваха изработване на визитни картички, презентации, 
клипове и занимателни игри. Децата идваха с голямо желание и бяха разделени на групи, 
защото интересът беше голям. Работихме по някои занятия съвместно с психолози от 
Центъра за кариерно развитие – Ямбол. 

През месец октомври 50 ученика от десетите класове на Гимназия ”В. Левски” 
проведоха часовете си по история в читалнята на библиотеката. Темата беше „Ренесансът в 
Европа”. Под ръководството на учителката си Кристина Русева и колегата Антоанета Тенева 
учениците разглеждаха албуми на големите майстори - художници: Леонардо да Винчи, 
Рафаело, Микеланджело, Дюрер, Бош и др., обсъждаха и анализираха едни от най-известните 
им творби, наблюдаваха хелиоцентричната система на Коперник и първата печатна машина 
на Гутенберг. 

На 15 октомври в читалнята се проведе вечер, посветена на един от най-интересните 
съвременни български поети – Добромир Тонев, роден в Ямбол. Организатори бяха 
Дружеството на писателите в Ямбол и Регионалната библиотека. Мероприятието премина при 
повишен интерес. Присъства и майката на поета. 

През месец декември се проведе Национална седмица на четенето, инициирана от 
евродепутата Мария Габриел. Включихме се активно, заедно с колегите от ДО и Заемна за 
възрастни. 
 

През 2015 г. в читалнята успешно беше проведена инвентаризация на фонда  на Ч3 – 
графика и литературознание – книги и периодика. Акцент в работата на колегите – Керанкова 
и Младенова - бе инвентаризацията на фонда от редки и ценни издания и старопечатни книги. 

През второто полугодие в Ч3 беше извършено прекласиране на книгите от отделите по 
литературознание, лексикография, езикознание и отдел „Изкуство”. 

Особен интерес сред читателите предизвикваше витрината  с ново-получени книги.  
Ежедневно бе поддържан електронният каталог на периодиката за 2015 г. 
По МЗС са направени 22 заявки към Народна библиотека «Ив. Вазов» - Пловдив и 

Национална библиотека «Св.св. Кирил и Методий» – София. Почти всички са изпълнени. 

През 2015 г. в библиотеката се получаваха 10 ежедневника, 32 списания, 6 местни и 

регионални вестника и 21 с друга периодичност.  
През месец януари беше обработен, подреден и сортиран голям масив от вестници и 

списания, а за подвързия бяха подготвени и предадени 20 тома вестници /ДВ, Аз буки и 
местни издания/ и 14 тома списания. 

В читалнята  по музика бяха направени 166 посещения и заети 505 библиотечни 

единици.  
Бяха подредени витрини, отбелязващи 330 г. от рождението на Йохан Себастиан Бах, 

190 г. от рождението на Йохан Щраус-син, 140 г. от рождението на българския композитор 
Добри Христов. 

През годината бяха правени по заявка  на читатели презаписи от грамофонни плочи, 
аудиокасети и компактдискове на части от произведения за лични цели.  

И през 2015 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 2015 г. Детски отдел на РБ „Г. Раковски” работи целогодишно в подкрепа на 
грамотността, любознателността, стремежа към знание и самоусъвършенстване, както и за 
изграждане на разбиране за необходимостта да се чете. Със своята дейност отделът имаше 
за цел да стимулира въображението и творческия потенциал у децата, да продължи  да 
развива и обогатява с нови идеи и съдържание различни инициативи, насочени към децата в 
помощ на образователния процес и извънучебните инициативи, имащи за цел създаване 
навици за четене и любов към книгите у подрастващите.  
 През изминалата година библиотеката ни отново беше предпочитано място за 
посещение от страна на децата. Предпоставките за това са квалифициран персонал, 
техническо оборудване и успешно прилагане на съвременните информационни технологии в 
библиотеката. 
     Библиотекарите  в отдела положиха много усилия за привличане на нови читатели, 
както и за задържане 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 ПЛАН 2015 ИЗПЪЛНЕНИЕ 2015 

ЧИТАТЕЛИ 1250 1404 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ 34500 29272 

ПОСЕЩЕНИЯ 16000 14367 

 
 Броят на читателите в Детски отдел през последните години е устойчив. През учебната 

година учениците от ОУ „Димчо Дебелянов”, НУ „Кирил и Методий”, Гимназия „Васил Левски” и 
МГ „Атанас Радев” най–често посещават библиотеката. През лятото в  Детския отдел се 
записват деца от всички ямболски училища.  

 Едно от основните  предназначения на Детски отдел е да проучва читателските 
интереси и желания, за да може да комплектува добре своите фондове. Отделът за работа с 
деца в библиотеката разполага със значителни книжни фондове, които имат универсален 
характер и дават възможност да бъдат удовлетворени най-различни запитвания и въпроси, 
които интересуват децата. Става въпрос за научно-популярни издания във всички отрасли на 
човешкото знание, произведения на художествената литература, списания и вестници. 

   През последната година нашите читатели заемаха от библиотеката актуална 
художествена литература – поредиците „Детективи с машина на времето”, „Лили Чудото”, 
„Детективите Агата и Лари”, „Страхотните 5”, „Приключенията на Минерва Минт”, „Пърси 
Джаксън и боговете на Олимп”. Търсеха се и книги от Стефани Майер, Р. Л. Стайн, Томас 
Брецина, Роалд Дал, Джон Грийн, Майкъл Морпурго и други популярни автори. Най-малките 
читатели заемаха книги от поредицата „Дисни”, български народни и класически приказки .     

   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, 
животните, природните бедствия и световната история. През учебната година най-търсената 
отраслова литература е от областта на математиката,  литературознанието и фолклорът.  

   Чрез абонамент в Детски отдел се получават пет детски списания и  един вестник.     
 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 и учебните 
помагала на детската читалня много ученици пишат тук и домашните си работи. Учениците 
ползват и компютър за различни справки и игри. 
      През 2015 година продължи активно работата с училищата, работещи по проект „Да 
направим училището привлекателно за младите хора” – „УСПЕХ”. Клубовете „Историята на 
моето училище”, „Умници-главици”, „Зелени алтернативи”, „Гледна точка”, „Бърза помощ”, 
провеждаха занимания в библиотеката, съобразени с тематиката на създадените клубове към 
проекта.  Учениците от клуб „Гледна точка” направиха фотоколажи на тема „Аз съм българин” 
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в компютърния център на библиотеката. На участниците в клуб „Умници-главици” бе 
предоставена литература от български автори, посветена на живота и делото на Васил 
Левски.  
    Детски отдел и през изминалата година  продължи да предлага на своите читатели 
разнообразни културни прояви: изложби, витрини, литературни празници, презентации, 
прожекции на филми.  
    През месец февруари с ученици от III клас от ОУ „Димчо Дебелянов” бе отбелязана 95-
годишнината от рождението на Леда Милева. Чрез презентация ученици от II-ри клас на ОУ 
„Димчо Дебелянов” се запознаха с живота и творчеството на Елисавета Багряна.  
    „Урок по родолюбие”, посветен на 142 години от гибелта на Васил Левски, бе проведен 
с третокласници от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Димчо Дебелянов”. 
      Освобождението на България  - 3 март бе отпразнувано с учениците от VII клас от ОУ 
„Димчо Дебелянов”. На празника под надслов „Аз съм българин”, Христина Женкова, 
специалист от РИМ, ги запозна с личности с ямболски корени, взели участие в Руско-турската 
война чрез презентацията „Съдби, белязани от войната”.  
     Третокласниците от клуб „Умници-главици” се запознаха с празниците Благовещение, 
Лазаровден и Цветница чрез презентацията „Пролетни празници”. 
     Детски отдел на РБ „Георги Раковски” се включи със свои инициативи и в националните 
библиотечни прояви и кампании. 
 

2 април  - международен ден на детската книга 
 Среща на деца от ОДЗ „Пламъче” с ямболската поетеса Генка Богданова. 
 

23 април – Световен ден на книгата 
 Събеседване с ученици от VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов” на тема „Какво е за мен 

книгата?” 
 

Седмица на детската книга – 27. 04. – 30. 04. 
 Изложба „Приказна пътечка” – книги с приказки от  български и чужди автори. 
 „Тайнството на библиотеката” – театрална изява на ученици от II – 

те 
класове от ОУ „Димчо 

Дебелянов”, посветена на книгата. 
 „Приказникът Андерсен” – презентация пред  деца от детска градина „Слънце”. 

Прожекция на анимационния филм „Храбрият оловен войник” по приказката на Х. К. 
Андерсен 

 Урок по родолюбие – „Нашата свобода от нас зависи”, презентация, посветена на 139 
години от избухването на Априлското въстание.  

 
Национална библиотечна седмица 

11-15. 05. 2015 г. 
 Изложба на книги „Книгите на моето детство”- литература от  български и чужди автори 
  „Стани библиотекар за един ден” с участието на деца от VII кл. от ОУ „Д. Дебелянов”  
  „Буквички редя, мога да чета” – литературна програма на учениците от I

а
 и I 

б
 клас от 

ОУ „Димчо Дебелянов”  
 Презентация „Кой е написал нашите букви”, посветена на 1200 години от рождението на 

св. Методий.  
 „В света на детските писатели” – среща на четвъртокласниците от НУ „Проф. П. Нойков” 

с детската писателка Ангелина Жекова. 
      
 Денят на народните будители бе отбелязан с ученици от V клас от ОУ „Димчо 
Дебелянов”. Чрез презентацията „Будителите на България” те се запознаха с едни от най-
забележителните български просветители, дарители, творци, революционери и държавници. 
      В  Националната седмица на четенето 5-12.12. 2015 г. ученици от НУ „Проф. Нойков”, 
НУ „Св. св. Кирил и Методий” направиха колективни посещения в библиотеката. Ученици от 
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гимназия „Васил Лески” четоха своята любима книга. В рамките на тази седмица бяха 
наградени и най-добрите читатели на Детски отдел за 2015 г.  
    По повод на Коледните празници Детски отдел бе посетен от третокласници от ОУ „П. 
Р.Славейков”, на които беше представена презентация за родното място на дядо Коледа – 
Лапландия. 
       През годината пред  ученици бяха представени изготвените от Детски отдел 
презентации: 
 - „Приказникът Андерсен”, посветена на живота и творчеството на Х. К. Андерсен. 
  - „Библиотеката и нейните възможности”, проследяваща историята и развитието на 
библиотеката като институция. 
 - „Велик и безсмъртен” , посветена на живота на Васил Левски. 
 - „Кой е създал нашите букви” – проследява живота и делото на братята Кирил и 
Методий и техните ученици 
 - „Будителите на България” 
       
 С цел запознаване с отделите на библиотеката и правилата за нейното ползване, 
колективни посещения направиха ученици от начален и среден курс от училищата „Димчо 
Дебелянов”, „Кирил и Методий”, „П.Р. Славейков”, „Петър Берон”, „Проф. П. Нойков”. 

  През изминалата година РБ „Г. Раковски” продължи превърналата се вече в традиция 
лятна работа с деца в библиотеката. 

 „Лято в библиотеката 2015” започна от 15 юни и продължи до края на м. юли. 
         Дейностите, с които се занимаваха децата бяха: „Лятно кино в библиотеката”, „Забавни 
занимания с компютър”, „Забавна наука – в света на Микро”, „Научете повече за детските 
писатели”. Дейностите за децата се очакваха с голям интерес и се приеха много добре. Всички 
участници бяха доволни от интересния и забавен начин за запознаването им с различните 
теми.  С голямо задоволство родителите  споделяха, че са доволни от факта, че през летния 
период се прави нещо интересно и полезно за техните деца. 
    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, са 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.    
 

  Витрини с литература имаше  по темите :  
        
       - Български народни празници 
       - В света на животните 
       - Децата и природата 
       - Материали за родния край 
       - Баба Марта бързала 
       - За вас петокласници – митове, предания и легенди 
       - 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 
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       - Вечните детски романи 
       - За най-малките 
       - Любими детски поредици 
 
   По повод 95 години от рождението на Леда Милева се направи изложба от рисунки на 

деца, представяща герои от нейни произведения. Изложба от фотоси „Старото училище в 
Трявна” беше посветена на 1 ноември. 

   През годината периодично се заделяше литература за отчисляване, слагаха се бар-
кодове на книгите, чиито описания са в електронния каталог, извършваше се пресигниране на 
художествената литература, съобразено с изискванията на УДК - обработени бяха българска и 
чужда поезия и български и чужди разкази и романи, закъснелите читатели се подсещаха 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 стриктно попълване  на краеведската 
база данни.  

За 2015 година са въведени 1 400 записа от текущата и ретроспективна база данни 
“CDF” (данните не включват информация за втори, трети и повече източници), като като около 
80 процента от тях (предимно статии от ЦПП) са дигитализирани. В резултат на 25-годишното 

редовно поддържане на базата, броят на библиографираните материали достигна 76 179 
записи с източници както от местния, така и от националния периодичен печат.  

През 2015 г. в “Справочно – библиографски отдел” и отдел “Краезнание” са  постъпили 
общо 142 библиотечни единици, от които справочници - 4 , краеведски – 138. 

В отдела са регистрирани 73 писмени справки, от тях 53 с краеведски характер и 20 - 
със справочен характер. От краеведските справки преобладават тези, които се отнасят за  
селищни проучвания, за видни ямболски дейци, техни публикации в МПП, материали за 
фолклора, за спорта,  за културно- историческото наследство на града. 

По-голяма част от тематичните справки са с краеведски характер, свързани с историята, 
етнографията, фолклора, икономиката, 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.   

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: 
 

   IN MEMORIAM  

                            

 Илиана Илиева (поч. 27 юни 2015) 

                      Диана Димовска (поч. 17 юли 2015) 

                      Божана Драгнева ( поч. 7 септ. 2015) 
 

 Бяха организирани и изложби, посветени на 24 май и 1 ноември, Деня на Ямбол и др. 
Библиотекарите  от отдела активно участваха в прекласирането на художествената 
литература от отдел «Краезнание». Беше извършена инвентаризация на отделите 
«Справочен» и «Краезнание». Фондът на отдел «Краезнание» беше преподреден, а част от 
него преместен в друго книгохранилище. 

 

          

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

                       ( Димитър Бечев ) 


