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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2017 година бе
подчинена на следните основни задачи:
1. Ремонт, преструктуриране и оптимизиране на библиотечните пространства за по-добро
съхраняване на библиотечните единици
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 върху
основата 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. Продължаване на дейностите по създаване и въвеждане на електронни инвентарни книги 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.
През годината бяха извършени значителни по брой и мащаб ремонтни дейности,
финансирани със собствени средства и средства от бюджета както следва:
 През януари бе поставен ламинат на Музикален отдел на обща стойност 934,43
лв.
 През юни бе извършена цялостна смяна на дограмата на „Счетоводство и каса“
на стойност 1940,05 лв.
 През ноември бе ремонтирана част от покрива на библиотеката и бяха
почистени улуците на покрива на стойност 1663,13 лв.
 В края на годината бе поставен теракот във фоайето на читалните на
стойност 677,16 лв. и подменена дограмата от северната страна на
библиотеката – отдел „Комплектуване и обработка“, стая за почивка и
служебна тоалетна на обща стойност 2844,20 лв.
 По стопански начин бяха извършени и допълнителни дейности по предписание
на противопожарните служби като облицовка на стълбището към Читалня 3 с
метални прагове, както и подмяна на част от осветителните тела в Читални
1 и 2 и „Справочен отдел и Краезнание“.
Получените по договор средства за регионална дейност и методическо подпомагане
на дейността на читалищните библиотеки от региона на стойност 5 000 лева бе
изразходвана в няколко основни направления:
1. Във всички пет общини от областта бяха организирани посещения на място от
главни библиотекари от РБ „Георги С. Раковски” – Ямбол, които разговаряха с
библиотекарите от съответните общини и попълниха анкетни карти за своите
посещения. Бе събрана актуална статистическа информация за библиотечните
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показатели през изминалата година, както и за проблеми, свързани с традиционната
библиотечна дейност и обслужване, наличието и поддържането на електронни услуги след
спиране на финансирането по програма „Глобални библиотеки”, необходимостта от
извършване на нов тип услуги, които се търсят от читатели и причините, поради които
не могат да бъдат въведени. Прегледана бе библиотечната документация и бяха дадени
конкретни указания за попълването й. Събрана и обобщена бе допълнителна информация,
свързана с намеренията за въвеждане на библиотечен софтуер, създаване на собствени
уеб страници, необходимостта от библиотечна докумантация за осъществяването на
текущата дейност. Във връзка с по-нататъшната реализация на регионална
информационна мрежа чрез Интернет бе събрана и информация за наличието на ценни
материали с краеведско съдържание, свързани с културното минало на селищата,
достъпни ли са за дигитализация, кой ги притежава и има ли възможност да бъдат
дигитализирани от самата библиотека, като се предвижда и възможност да бъдат
осигурени временно в регионалната библиотека и дигитализирани.
2. На посетените читалищни библиотеки бяха раздадени материали, необходими за
основната библиотечна документация, документирано с констативен протокол от
комисия на база на приемо-предавателни протоколи.
3. Закупен бе скенер за 460,00лв, необходим за осъществяване на методическа
дейност на читалищните библиотеки
4. На 04 и 11 април 2017 г. Регионална библиотека „Георги С. Раковски ” – Ямбол бе
организатор на квалификационни семинари съответно в гр. Елхово и гр. Ямбол под надслов
„Съвременната библиотека – информационен център на общността“. Присъстваха
участници от всички библиотеки от областта, библиотечни специалисти от самата
регионална библиотека, както и гости от областта на културата.
Светла Славова, главен библиотекар в РБ „Георги С. Раковски” – Ямбол разгледа
проблеми, практика и новости съгласно действащите библиотечни стандарти, свързани с
библиотечната документация – завеждане, обработване, каталогизиране и прочистване
на библиотечни документи.
Нели Ройдева, мениджър в НЧ „Просвета-1910” – Тенево представи темата
„Вербална комуникация с потребителите“.
Основен доклад за миналото, настоящето и перспективите пред библиотеките в
България представи Димитър Бечев, директор на РБ „Георги С. Раковски ”. Той се спря
подробно на новите проявления на информационната грамотност, на специализираните
библиотечни платформи за интегрирани услуги и ролята на библиотекаря като
информационен брокер и посредник при търсенето и намирането на информация за всеки
потребител.
Как да отговорим пълноценно на читателските търсения при обслужване с
библиотечни материали за дома представи Събина Йорданова, главен библиотекар в РБ
„Георги С. Раковски” – Ямбол.
Даниела Христова, главен библиотекар в РБ „Георги С. Раковски” – Ямбол говори за
библиотечно-информационните услуги в помощ на обучението и осмислянето на
свободното време на децата и съвременните библиотечни практики в тази област.
Татяна Йовчева, главен библиотекар в РБ „Георги С. Раковски” – Ямбол представи
презентация на тема: „Информационните възможности на регионалната библиотека и
взаимодействие с читалищните библиотеки – полезни съвети“.
Румяна Андреева, главен библиотекар в РБ „Георги С. Раковски” – Ямбол се спря на
темата „Как да работим с традиционните и дигиталните справочни издания“.
Нина
Янкова, библиотекар в РБ „Георги С. Раковски” – Ямбол запозна
присъстващите библиотекари с „Информационната грамотност на библиотекаря или как
да разпознаем фалшивите новини – препоръки от ИФЛА“.
С презентацията си, Светлана Бъчварова, началник отдел Държавен архив – Ямбол,
представи приложението на Закона за националния архивен фонд и публичната версия на
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информационната система на държавните архиви, както и възможности за търсене на
архивни материали за съответните селища в електронните архиви.
Бяха дискутирани важни въпроси, свързани с по-близкото сътрудничество между
библиотеките и подготовката им за реализация на малки грантове, свързани с
въвеждането на иновативни услуги в самите библиотеки.
Срещу представени документи за пътуване бяха изплатен пътните разходи на
участниците в семинара.
В заключение са изразходвани 5079,20 лв, както следва:
- 2 692,00 лв за материали
- 2 187,20 лв за командировки
- 200,00 лв за наем зала и озвучаване
В периода 19-21 април 2017 г. съгласно договор с фондация «Глобални библиотеки –
България» на обща стойност 1000 лева в обучителния център на Регионална библиотека
«Георги С. Раковски» се проведе надграждащо обучение по ИКТ на 9 новопостъпили
библиотекари с лектор д-р Димитър Василев.
На 19 и 20 октомври 2017 г. Татяна Йовчева, главен библиотекар, взе участие в
кръгла маса, посветена на методическата дейност на регионалните библиотеки, която се
проведе в Народна библиотека «Иван Вазов» - Пловдив.
На 8 декември 2017 г. библиотекарите от РБ «Г.С. Раковски» взеха участие в
съвместен семинар на тема «Насоки за бъдещо коопериране на дейности и услуги на РБ
«Г.С. Раковски» - Ямбол, РБ «Сава Доброплодни» - гр. Сливен и библиотека при НЧ «Д.П.
Сивков», гр. Нова Загора».
Продължава поетапното прекласиране на библиотечните материали във всички зали
за свободен достъп въз основа на утвърдената класификационна схема. Редактирани бяха
индексите на повече от 15 000 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.
През 2017 г. се извърши инвентаризация на част от чуждестранната художествена
литература от фонда на книгохранилището на отдел «Заемна за възрастни». Съгласно
Наредбата за съхраняване, ползване и разпореждане с документи от библиотечния фонд
бе извършена инвентаризация на справочните и краеведски издания и фонда от редки и
ценни издания.
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II. БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ И БЮДЖЕТ
Библиотеката през изминалата 2017 година разполагаше с щат от 25 служители.
С РМС N:304 от 26.04.2016 г. бяха приети стандарти за делегираните от държавата
дейности, в т.ч. Библиотека в размер на 12 896 лв. и допълващ стандарт закрити площи.
С ПМС N:372 от 22.12.2016 г. бе определен нов размер на минималната работна заплата
за страната – 460 лв., което в допълнение с икономията на ФРЗ от 2016 г. обуслови
увеличение на работните заплати с 8,6%.
Като цяло през 2017 г. бяха изразходвани 348 580 лева бюджетни средства и 11 433 лв.
собствени приходи – общо 360 013 лв.
За заплати и осигуровки през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в
размер на 254 427 лв, за издръжка и дейност на библиотеката – 105 586 лв.
Разпределението на средствата по основните параграфи е както следва:
& 0100 – Заплати и възнаграждение за персонала
& 0200 - Други възнаграждения и плащания
& 0500 – Осигурителни вноски от работодатели
& 1000 – Разходи за издръжка
& 1014 – Книги
& 1015 – Материали
& 1016 - Вода, горива и енергия
& 1020 – Разходи за външни услуги
& 1030 – Разходи за текущ ремонт

– 212 138 лв.
– 18 870 лв.
– 42 289 лв.
– 86 266 лв. , в т.ч. :
– 24 705 лв;
– 16 018 лв.;
– 15 550 лв;
– 18 115 лв;
– 8 059 лв;

& 1900 - Платени данъци, такси и адм. санкции
& 3702 - Внесен данък върху приходите

–
–

Бяха реализирани 11 787 лева собствени приходи.
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450 лв.;
372 лв.;

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

Библиотечен фонд
Hабавени материали
Отчислени материали

268177
3000
4500

ИЗПЪЛHЕHИЕ

262072
2393
6998

Комплектуването, обработването, класирането и каталогизирането на постъпващите
библиотечни материали е важна и отговорна дейност в работата на библиотеката.
Библиотекарите в отдела са се стремили ритмично в продължение на цялата година да
задоволят разностранните нужди на читателите на библиотеката. През 2017 г. беше
комплектувана разнородна литература с цел 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 2017 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: Стоянка Реванска, Златина Рахнева,
Милена Дряновска, Петър Мушков, Пенка Марова, Стоян Кехайов, Неда Андреева, Коси
Георгиев, Габриела Ботева, Деляна Абока, Петя Димова, Цанка Богданова, Красимира
Андреева 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: Атанас Раденски, Жеко
Дойчев, Ставри Ставрев, Борислав Ненов, Ненчо Добрев, Атанас Добрев, Атанас Желязков,
Георги Константинов, Орфей Петков и други.
Библиотеката получи дарения от обществени организации като Община Ямбол, Съюза на
българските писатели, Ротари клуб - Ямбол, Висше училище по сигурност и икономика, ИК
“Труд и право”, Фондация „Петко Груев Стайнов”, Дружество на писателите - Ямбол,
Библиотека при НБУ, РБиблиотека „Сава Доброплодни” – Сливен, РБиблиотека „Дора Габе” –
Добрич, РБиблиотека „Христо Смирненски”- Хасково, Университетска библиотека при СУ „Св.
Кл. Охридски”, РБиблиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик, РБиблиотека „АприловПалаузов” – Габрово, НБИВ, НБКМ, Фондация „Моят музей”, Съюза на народните читалища и
др. Книгите бяха своевременно обработени и допълниха библиотечните фондове.
Ценно бе и направеното дарение от Фондация „Българско военно-историческо
наследство” на книгата на Станчо Станчев „История на сухопътните войски на България”. За
пореден път от Администрацията на Президента бе изпратен екземпляр от „Годишник 2016”
на президента на РБългария (2012-2017) г-н Росен Плевнелиев. Ценно бе и дарението от
Фондация „Петко Груев Стайнов” по екземпляр от поредните нотни издания (партитура и
щимове) на фондацията, както и компактдискове, които обогатиха фондовете на Музикален
отдел.
По линията на библиотечния книгообмен през годината получихме книги от Народна
библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Национална библиотека „Кирил и Методий” - София.
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Продължават процесите по поставяне на баркодове върху всяка книга и прибавянето им
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 2017 г. бяха комплектувани 2393 библиотечни материала, от които закупени 1535
броя, на стойност 23865,37 лв.
Дарените книги бяха 858 броя на стойност 7751,39 лв.
2017
Kниги
Периодични издания
Графични издания
Kомпактдискове
Картографски издания
Ноти
други

2334
35
4
3
9
7
1

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

67
117
29
206
14
74
42
4
54
21
31
64
103
30
1196
90
251

По език набавените материали са:
Бълг. език…………… 2300
Руски език………………
5
Англ. език…………....... 69

Славянски език……… 3
Френски език………… 10
Други езици……………. 6

По обслужващи звена в библиотеката, разпределението на броя на
новонабавената литература е както следва:
Отдел Заемна………… 1611
Отдел Читалня………... 253
Справ. Отдел…………… 9
Библиотековедски…….. 2
Обработка………………. 10

Детски отдел……..……..… 339
Муз. отдел………..…….…... 15
Отдел Краезнание……....... 79
Дирекция ………………….… 15

Отчислената литература през годината бе 6998 библ. материала.
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Общо наличният фонд в библиотеката в настоящия момент е 262072 броя библиотечни
документи.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ
4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
През 2017 г. общо за библиотеката бяха привлечени 2604 читатели, бяха заети 132592
библиотечни материала и бяха направени 50512 посещения.
През 2017 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 59906, а при план 20000 бяха отчетени
19143 посещения, новозаписаните читатели са 1046. 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 двадесет и две години от
електронния каталог на библиотеката. Дванадесета поредна година се използва баркод
технология за обслужване, 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 всеки
читател, 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 прочистена и подредена литературата от 0, 9, 91 отдели в
книгохранилището. Този процес протичаше паралелно с обслужване на ползвателите,
извършването на справки за конкретни заглавия и систематично-азбучното подреждане на
литературата от същите отдели 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.
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През 2017 г. и в трите читални бяха обслужвани ползватели 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. Читалнята се утвърждава, като привлекателно място за
самоподготовка и прекарване на свободното време.
През годината заетите библиотечни документи са 50230. Посещенията са 16 894.
Цифрите говорят за една добра обръщаемост на фонда, който се ползва от читатели с
различни интереси.
Културни, образователни и обществени събития:
Творчески вечери – 6
- Творческа вечер, посветена на 75 г. от рождението на писателя Димитър Яръмов
- Творческа среща с Ива Йолова, журналист и публицист и представяне на книгата й „По
думите им ще ги познаете”
- „Ден на учителя Дънов” с „Общество Бяло братство”
- Среща с писателя Николай Табаков и представяне на неговия роман „Ветровете ни
мраморни”
- Среща с поетесата Светла Радкова и представяне на стихосбирката й „Е”
- Творческа среща и музикално-поетичен рецитал с поетесата Силвия Шишкова
Представяния на книги – 4
- Представяне творчеството на литературната критичка Красимира Кацарска
- Представяне на писателката Петя Александрова и премиера на книгата й „България в
потури, но с цилиндър”
- Представяне на книгата „Последното такси на града” от Ненчо Добрев
- Представяне на книгата на Димитрина Бояджиева „Стая с камина”
Изложби – 31
Изложби, уредени с материали от фонда на библиотеката, посветени на бележити
личности и годишнини:
145 г. от рождението на Йордан Иванов
145 г. от рождението на Гоце Делчев
135 г. от рождението на Владимир Димитров - Майстора
135 г. от рождението на Добри Немиров
„Васил Левски-180 години безсмъртие!”
„Кукерски игри – минало и настояще”
25 г. от смъртта на Петър Динеков
110 г. от рождението на Емилиян Станев
„3-ти март и жените – нежната сила на българската свобода!”
„Пролет иде” – изложба от гоблени
„Иван Милев – български живописец, илюстратор и сценограф”
190 г. от смъртта на Лудвиг ван Бетховен
„Театралното изкуство в литературния свят”
„Лазаров ден и Цветница”
105 г. от рождението на Парашкев Хаджиев
565 г. от рождението на Леонардо да Винчи
„Свети Георги Победоносец – покровител на стадата и посевите и закрилник на
българската армия”
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-

-

-

-

120 г. от рождението на Алеко Константинов
75 г. от рождението на Димитър Яръмов
„Поклон пред тебе, храбро село, великанско”, посветена на 141 г. от
Бояджишкия бунт
„Безсмъртното дело на Светите братя Кирил и Методий“
105 г. от смъртта на Пенчо Славейков
135 г. от рождението на Игор Стравински
90 г. от смъртта на Боян Пенев
140 години от рождението на Елин Пелин
150 г. от смъртта на Георги С. Раковски
„На Паисий със словата още носим гордостта, че сме българи и свята е на
дедите ни пръста”, по повод 1-ви ноември
„Да пише или да списува човек на един език, трябува да го е учил доста време
и да го познава много добре, ако и да е бащин му.” – Иван Богоров,1875 г., по
повод 1-ви ноември
Ден на християнското семейство и младежта
Образователни изложби:
„100 години 100 плаката” – Пътуваща изложба – Библиотечни плакати от цял
свят, със съдействието на Фондация „Деца на България“
Денят на Земята – 22 април, изложба и презентация
„Пазители и традиции” – пътуваща изложба от 20 снимки на фотографа Радич
Банев, със съдействието на Фондация „Работилница за граждански
инициативи”
Развлекателни събития:
“Blind date with a book” – „Сляпа среща с книгата”;
„Ние сме актьори” - артистичен реверанс по повод Международния ден на
театъра, с участието на деца от ТК ”Зора” пре НЧ ”Зора-1945, р-л Д. Райчевска.
Обществени събития – 3

-

-

По повод на Националната библиотечна седмица /7 – 14 май/ библиотекарите от отдела
се включиха с идеи, материали и в отбелязването на 125 години от написването на
химна на българската просвета „Върви, народе възродени” от Стоян Михайловски.
В инициативата „Лято в библиотеката – 2017” се включиха колегите Нина Янкова и
Татяна Йовчева, като ръководители на групите по финансова грамотност и плъстене на
вълна.

Обучения за възрастни, индивидуали консултации и лекции – 11
- През 2017 г. в читалнята се проведоха компютърни курсове за начинаещи, водени от
Нина Янкова. Участваха общо 20 човека от третата възраст, разпределени в 2 групи.
Темите, по които се обучаваха бяха: Общо запознаване с ИКТ; Работа с браузери;
Достъп до страници в Уеб пространството; Работа с търсачката на Google /карти,
преводач/; Съвети за безопасно сърфиране; Създаване на електронна поща.
Участниците се регистрираха като читатели на библиотеката и ползваха и други отдели.
През годината те продължиха да посещават читалнята.
- През втората половина на 2017 г. Нина Янкова продължи да провежда индивидуални
консултации с читатели по техни запитвания за работа с Андроид устройства.
- През месец юни и юли компютрите в читалнята се посещаваха от деца, като част от
лятната работа на ДО. Под ръководството на библиотекарите от отдела малките
потребители се научиха за изработват брошури и плакати. Свободното им време
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-

преминаваше в занимателни игри. Децата посещаваха компютърните зали с голямо
желание.
През 2017 г. Нина Янкова сътрудничи на наши читатели в инициативата „Правна помощ
в обществените библиотеки”, безплатна е-услуга, организирана от Фондация „Глобални
библиотеки – България”. В двата етапа на инициативата се включиха общо 14
потребители, които получиха отговор на своите въпроси.

Групови посещения на ученици
- През лятната ваканция при нас проведоха своите занимания децата от две частни
детски занимални. Те включиха в дневната си програма забавни компютърни игри.
Надграждане професионалните умения на служителите, споделяне на опит – 3
През месеците март и април Татяна Йовчева и Нина Янкова представиха презентации в
обучителен семинар, организиран от РБ ”Г. Раковски” за колегите от област Ямбол. Татяна
Йовчева посети осем населени места от област Ямбол, като оказа методическа помощ на
библиотекарите.
- През месец април Татяна Йовчева участва в работна среща, организирана от
Министерство на културата. Темата бе посветена на Регистъра на обществените
библиотеки. През изминалата 2017 г. Йовчева сътрудничи на колегите от областта при
попълване на информационните карти към регистъра.
- През месец октомври НБ ”Иван Вазов”, гр. Пловдив бе домакин на работна среща на
методистите от РБ. В срещата участва Татяна Йовчева.
Инвентаризация и обслужване в отдел Читалня за възрастни.
- През последното тримесечие на 2017 г. Милена Стефанова и Христина Методиева
направиха инвентаризация на фонд „Редки и ценни издания” и фонд „Старопечатни
книги”.
- През 2017 г. беше извършено прочистване на хранилищата на отдел „Читални“ от
заглавия с изтекъл срок на съхранение и неинвентирани библиотечни материали.
- От месец октомври в музикалната читалня започна обучение за библиотекари от
региона, с гостуващи лектори от УНИБИТ и главни библиотекари от РБ. Обслужването
на читатели продължава по обичайния ред.
- Особен интерес сред читателите предизвикваше витрината с новополучени книги.
През 2017 г. във фонда на отдел Читалня за възрастни са получени 423 тома
литература.
- През 2017 г. бяха абонирани 82 заглавия, 9 от които за Детски отдел. Десет
ежедневника, 8 местни и регионални заглавия, седмичници, научни и развлекателни
списания бяха любимото четиво и търсената информация за читателите на отдела.
Още 10 заглавия получавахме като дарения от читатели и издателства.
- Ежедневно бе поддържан електронния каталог на периодиката за 2017 г.
- По МЗС бяха направени 8 заявки към Народна библиотека „Ив. Вазов”- Пловдив, 2 към
Регионална библиотека ”Сава Доброплодни” – Сливен и 1 към НБ ”Кирил и Методий ”.
Всяка от тях е изпълнена в срок.
- През месец януари беше обработен, подреден и сортиран голям масив от вестници и
списания, а за подвързия бяха подготвени и предадени 8 заглавия на книги, 2 вестника
и 9 списания.
- През цялата година предлагахме на нашите читатели актуална информация за
културните събития в града чрез общинския Културен календар.
- В читалнята по музика бяха направени 73 посещения и заети 194 библиотечни
документа. И през 2017 г. училища, детски градини, и пенсионерски клубове 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 2017 г. Детски отдел на РБ „Г. Раковски” работи целогодишно в подкрепа на
грамотността, любознателността, стремежа към знание и самоусъвършенстване, отношение и
разбиране за необходимостта да се чете. Със своята дейност библиотекарите от отдела
имаха за цел да стимулират въображението и творческия потенциал у децата, да развиват и
обогатяват 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.
Библиотекарите от отдела положиха много усилия за привличане на нови читатели, както
и за задържането 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 2017
1400
25000
14750

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2016
1431
22262
14402

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 „Мистерии в …”, „Малкият Никола”, „Междузвездни
войни”, „Страхотните 5”, „Дневникът на един дръндьо”, „Сой Луна”, „Всичко за…” и „Не само за
фенове” биографии на известни футболисти за деца. Търсеха се и книги от Емил Конрад, Р. Л.
Стайн, Роалд Дал, Джон Грийн, Майкъл Морпурго и други популярни автори. Най-малките ни
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 интерес четат енциклопедии за космоса, човешкото тяло, животните,
природните бедствия и световната история. През учебната година най-търсената отраслова
литература бе от областта на математиката, литературознанието и фолклора.
Чрез абонамент в Детски отдел се получаваха шест детски списания и един вестник –
„Рикчо – кандидат гимназист”, който излиза в хартиен вариант до м. юни.
Читалнята на отдела също се използва от учениците най-вече за четене 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 2017 г. по проект „Твоят час” ни посетиха клубовете „Художествено слово” от ОУ
„Христо Сирненски”, „Моят свят в света на големите” и „Грамотността – път към успеха” от ОУ
„Димчо Дебелянов”, „Приятели на книгата” от ОУ „Любен Каравелов”, „Живот сред природата”
от ОУ „П. Р. Славейков”. Те провеждаха занимания в библиотеката, съобразени с тематиката
на създадените клубове към проекта.
Детски отдел и през изминалата година продължи да предлага на своите читатели
разнообразни културни прояви: изложби, витрини, литературни празници, презентации.
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През месец февруари съвместно с ученици от II клас от НУ „Проф. П. Нойков” бяха
отбелязани 135 години от рождението на Алън Милн. Децата участваха в литературния
празник „В света на Мечо Пух”.
По повод 144 години от гибелта на Васил Левски бе представена презентация, посветена
на живота и делото му пред ученици от I клас от НУ „Кирил и Методий”. Детски отдел
съдейства с литература и идеи на клуб „Художествено слово”, които подготвиха рецитал,
посветен на Апостола на българската свобода.
Националния празник на България – 3 март бе отпразнуван с учениците от VI клас от ОУ
„Димчо Дебелянов”. Те се запознаха с подготовката, епичните боеве и участието на българите
в Руско-турската освободителна война чрез презентация и получиха награди за изработка на
колажи, посветени на празника.
Деца от ЦДГ „Слънце” представиха литературно-музикална програма „Приказка за
България”, посветена на 3 март.
С литературен празник „За животните с любов” се отбелязаха 110 години от рождението
на Емилиян Станев. Празникът бе проведен съвместно с ученици от II и III клас на ОУ „Димчо
Дебелянов”.
Ученици от VI клас от ОУ „Димчо Дебелянов” участваха в рецитал „Да се завърнеш в
бащината къща”, посветен на 130 години от рождението на Димчо Дебелянов.
През месец март бяха наградени участниците в „Читателска щафета 5 – Патилански
приключения”. Щафетата стартира през м. септември 2016 г. Детски отдел се включи активно
в популяризирането на книгите от щафетата. На желаещите да участват бяха раздадени
формуляри за участие и се закупиха книгите от поредиците.
Тази национална кампания бе организирана от фондация „Детски книги” и 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 три книги от
селекцията с истории за палавници и пакостници като Малкия Никола, Ужасния Хенри, Майлс
и Найлс, Макси. 16 деца бяха наградени със сертификат за участие и две деца с
колекционерска значка. Детският отдел получи от организаторите Грамота за насърчаване на
детското четене.
Урок - презентация с лектор Христина Женкова от РИМ се проведе по повод 225 години
от написването на „История славянобългарска”. Ученици от Гимназия „Васил Левски” и
Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” се запознаха с живота на Паисий Хилендарски и
разгледаха фототипни и старопечатни издания на „История славянобългарска” от фонда на
библиотеката.
Детският отдел на РБ „Георги Раковски” се включи със свои инициативи и в националните
библиотечни прояви и кампании.
2 април – 23 април – Поход на книгата
 „Приказникът Ангел Каралийчев”, литературен празник, посветен на 2 април международен ден на детската книга, проведен с участието на деца от НУ „Проф. П.
Нойков”.
 Кът с литература от номинирани заглавия на конкурса за най-добра детска книга
„Бисерче вълшебно 2017”.
 Посещение на ученици от клуб „Художествено слово” и запознаване с историята на
библиотеката чрез презентацията „Библиотеката и нейните възможности”
Седмица на детската книга – 24. 04. – 28. 04.
 Изложба „Любими детски писатели”
 Литературно четене в библиотеката с ученици от VI клас на ОУ „Димчо Дебелянов”.
 Колективни посещения на ученици от ОУ „Йордан Йовков” с цел запознаване с
библиотеката и правилата за обслужване.
 Среща на ученици от НУ „Проф. Петър Нойков” с потесата Петя Александрова.
 Презентация „История на книгата” пред ученици от клуб „Приятели на книгата”.
Национална библиотечна седмица
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09 -13. 05. 2016 г.
 Изложба от рисунки на деца от ДГ „Пламъче” на тема „Моят любим приказен герой”.
 „Стани библиотекар за един ден” с участието на деца от VI кл. от ОУ „Д. Дебелянов”
 125 години от написването на стихотворението „Върви народе възродени” –
презентация пред ученици от II клас от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
 Документална изложба от статии и книги, посветена на 141 години от Бояджишкия
бунт.
1 ноември бе отбелязан с ученици от VI клас на ОУ „Димчо Дебелянов”. Съвместно с тях
се проведе празникът „Будителят е нашето начало”. Учениците прочетоха свои мисли на тема
„Грамотността – път към успеха” и участваха в конкурс за изработка на колаж, посветен на
Деня на будителите.
Пред ученици от клуб „Художествено слово” бе представена презентацията „Ямболски
будители”.
Литературен празник, посветен на 110 години от рождението на Астрид Линдгрен, се
проведе през месец ноември. В него участваха ученици от II класове на НУ „Проф. П. Нойков”.
В края на годината най-добрите читатели на Детски отдел бяха наградени с книги.
В една част от нашите инициативи, провеждани през годината, Детски отдел беше гост
на различни училища – литературни празници и срещи с писател се проведоха в НУ „Проф.
Петър Нойков”, в ОУ „П. Р. Славейков” библиотекарите от отдела бяха „Петъчни гости”, като
запознаха учениците от първите класове с живота и произведенията на Асен Разцветников по
повод 120 години от рождението му.
През годината пред ученици бяха представени изготвените от Детски отдел
презентации:
- „ За животните с любов”, посветена на Емилиян Станев
- „В света на Мечо Пух”, посветена на Алън Милн
- „ Приказникът Ангел Каралийчев”
- „Вечната Астрид Лндгрен”
- „Имало едно време”, посветена на Асен Разцветников
- „Библиотеката и нейните възможности”, проследяваща историята и развитието на
библиотеката като институция.
- „Велик и безсмъртен”, посветена на живота на Васил Левски.
-„Най-светлият ден”, посветена на Освобождението на България от османско
владичество
- „История на книгата”
- „Народни будители”
- „Ямболски будители”
- „Върви, народе възродени”
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”, „Св. св. Кирил и Методий”, „П.Р. Славейков”, „Йордан Йовков”, „Проф. П. Нойков”,
„Д-р Петър Берон”, ДГ „Червена шапчица”, ДГ „Биляна”.
През изминалата година РБ „Г. Раковски” продължи превърналата се в традиция лятна
работа с деца в библиотеката.
„Лято в библиотеката 2017” започна от 15 юни и продължи до края на м. юли.
Дейностите, с които се занимаваха децата, бяха следните: „Домашни любимци”, „Поход
на приказките”, „Творческо ателие”, „Деца учат деца” – занимания по английски език, „Храната
– вредна и полезна”, „Къде растат парите?”, „Аз искам да стана”. Нашите занимания се
очакваха с голям интерес и се приеха много добре. Много бяха участниците в Творческото
ателие, те се учиха да плъстят вълна и да изработват накити от нея, бяха включени и
занимания за работа с хартия и декупаж. Накрая на заниманията бе подредена изложба от
направените от децата накити и сувенири и всички получиха „Майсторско свидетелство” за
участие. Нашите читатели научиха много интересни факти за домашните любимци –кучета,
котки, риби, костенурки и птици. Те се запознаха и с витамините и полезните вещества в
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различните храни. От заниманията на тема „Къде растат парите” получиха елементарни
икономически познания. Заниманията по английски език се водеха от ученик в Езикова
гимназия, те бяха разделени на теми в зависимост от възрастта на участниците.
Дейност „Аз искам да стана” се проведе съвместно със специалисти от Центъра за
кариерно ориентиране гр. Ямбол, които запознаха децата с рзличните професии и тяхната
специфика.
Всички участници в летните занимания бяха доволни от интересния и забавен начин, по
който се запознаваха 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 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.
Витрини с литература бяха организирани по следните теми:
- 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
- Енциклопедии за малките читатели
- Книгите - вашите неразделни спътници през лятото
- Книги за пубертета
- Будители народни - низ от светли имена
- Весела Коледа
- Чуден ден Великден
- Нови книги
- Вечните детски романи
- За най-малките
- Любими детски поредици
Кътове с литература имаше и по повод годишнините на авторите Алън Милн, Емилиян
Станев, Асен Разцветников, Ангел Каралийчев, Астрид Линдгрен.
През годината периодично се заделяше литература за отчисляване, закъснелите
читатели чрез телефонни обаждания или SMS се подсещат да връщат в срок заетите книги.

16

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 2017 година са въведени 1 160 записа от текущата и ретроспективна база данни
“CDF” (данните не включват информация за втори, трети и повече източници), като около 80
процента от тях (предимно статии от ЦПП) са дигитализирани. В резултат на 26-годишното
редовно поддържане на базата, броят на библиографираните материали достигна 78 560
записи с източници както от местния, така и от националния периодичен печат.
През 2017 г. в “Справочно–библиографски отдел” и отдел “Краезнание” са постъпили
общо 88 библиотечни единици, от които справочници - 9 , краеведски – 79.
В отдела са регистрирани 73 писмени справки, от тях 56 с краеведски характер и 17 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.
Беше преместен отдел «Справочен», освободен от физически остарели документи,
както и допълнен с необходими такива от други отдели.
Подменени бяха захабени томове на вестник «Народен другар» с подобни в добро
състояние от допълнителните екземпляри в хранилището.
Работи се по график за дигитализацията на архивния местен периодичен печат (19221944 г.).
Бeше издаден бюлетин за 2016 г.
С новонабавените книги от местни творци се поддържа постоянна витрина през
годината.
В края на годината бе извършена инвентаризация на библиотечните единици в
отделите «Справочен» и «Краезнание».

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