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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2018 година
бе подчинена на следните основни задачи:
1. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване
качеството и ефективността на библиотечното обслужване
2. Популяризиране и утвърждаване на съвременните 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
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. Ремонт, преструктуриране и оптимизиране на библиотечните пространства за подобро съхраняване на библиотечните единици
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 Заемна за възрастни
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
10. Водене и текущо поддържане на Регистъра на обществените библиотеки на сайта на
Министерството на културата на библиотеките от Ямболска област
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 продължи поетапното модернизиране и обновяване на материалнотехническата база на библиотеката, като бяха извършени значителни по брой и мащаб
ремонтни дейности, финансирани със собствени средства и средства от бюджета както
следва:
 През април бе подменена дограмата на южната страна на III етаж на сградата
на обща стойност 2 844,20 лв.
 През юли бе подменен съществуващ таван с окачен таван от гипсокартон на
Справочен отдел на библиотеката на стойност 1 898,29 лв.
 През ноември бе доставена и монтирана резервна циркулационна помпа ТП 40180 с подмяна на тръбната й мрежа и спирателни вентили на отоплителната
система на библиотеката на стойност 3 438,42 лв.
 През ноември бе подменена дограмата в дирекцията на стойност 1 508,04 лв.
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 През декември бе подменена настилката с ламиниран паркет на дирекцията на
стойност 389,23 лв
 По стопански начин по предписание на противопожарните служби от 2017 г.
продължи подмяна на част от осветителните тела в Детски отдел,
Счетоводство и каса, част от Заемна за възрастни, отдел Обработка и
комплектуване.
Съгласно сключен договор с УНИБИТ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ бе
проведено съвместно шестмесечно обучение в сградата на библиотеката по професия
„Библиотекар“. Курсът бе успешно завършен от 11 курсисти от читалищни библиотеки.
На 23 април, Световен ден на книгата и авторското право, РБ „Г. Раковски“
организира и проведе за първи път „Нощ в библиотеката“. Изявата се радваше на много
голям интерес от страна на деца и росители, като салоните на читалнята и детския
отдел се оказаха твърде малки за многобройната публика и участниците в изявата. В
инициативата взеха участие малките певци, танцьори и артисти от вокална група
„Усмивка“, балет „Кала“, театрална къща „Зора“. Поетесата Величка Русева изнесе
музикално-поетичен рецитал. Бяха открити две изложби – самостоятелна изложба на
ямболския художник Атанас Караманов и библиотечна изложба „Ямболци от старо време“.
Бе проведен „Забавен час в библиотеката“ с много игри и състезания. Специален акцент
на вечерта бе награждаването на участниците в читателската щафета „Който книгите
чете, умен ще расте“. Квартет „Дианополис“ поздрави всички присъстващи с няколко
изпълнения.
За шеста година бе проведено поредното „Лято в библиотеката 2018“ .
Получените по договор № РД11-00-360/20.12.2017 г. средства за регионална дейност
и методическо подпомагане на дейността на читалищните библиотеки от региона на
стойност 4 000 лв бе изразходвана в няколко основни направления:
На 18 септември 2018 г. бе проведен семинар на тема „Оптимизация на
библиотечната и справочно-информационната дейност в читалищните библиотеки“.
Участниците в семинара бяха запознати с информационните възможности и начина
за използване на „Наръчник на читалищния библиотекар“, подготвен специално за целите
на обучителния семинар като практическо ръководство в ежедневната дейност на
читалищните библиотекари. Бе разгледано новото издание на „Универсална десетична
класификация“ (2017) и разяснени някои особености при прилагането й при индексиране на
библиотечните документи в читалищните библиотеки
Специално внимание бе отделено на вписването на статистически данни в
Регистъра на обществените библиотеки и бяха посочени най-често срещаните грешки и
проблеми при попълването му.
Библиотекарите бяха запознати с базисната поддръжка на служебния компютър в
читалищната библиотека, със създаването и споделянето на краеведска база данни между
читалищната и регионалната библиотека, както и с темата „Библиотеката като
информационен център в помощ на образователните инициативи на училището.
Съвременни методи на културно-масова дейност в подкрепа на четенето при децата“.
В заключение бяха изразходвани 4 107,72 лв, както следва:
- 1 814,32 лв за материали
- 2 073,40 лв за командировки
- 220,00 лв за наем зала и озвучаване
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Съгласно сключения с Фондация „Глобални библиотеки - България“ договор за
предоставяне на безвъзмездни средства № МК-ВУ-2.27/16.03.2018 г. бяха финансирани
обучения на 2 групи по 10 библиотечни специалисти на 10-11.04.2018 г. и 28-29.05.2018 г.с
лектор д-р инж. Димитър Василев на обща стойност 904,00 лв.
През 2018 г. в Регионална библиотека „Г. Раковски” – Ямбол бе реализиран проект по
програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"
2018 г. по договор № РД11-00-310/08.11.2018 г. за финансова подкрепа в размер на 8 200,00
лв на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други информационни
източници. Благодарение на успешната реализация на проекта бяха набавени 644 книги актуална художествена литература от български и чужди автори, най-новите издания от
детска литература, литература в областта на психологията, справочни издания,
речници, учебници за ВУЗ, учебно-помощна и историческа литература, които бяха
включени във фондовете на библиотеката на разположение на нашите читатели на обща
стойност 8 269,50 лв
През 2018 г. с благодарност Регионална библиотека прие направеното от наши
читатели целево дарение в размер на 1 000,00 лв за обновяване на интериора в Детски
отдел.
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 2018 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 2018 година разполагаше със субсидирана численост от
25 служители.
С РМС № 667 от 01.11.2017 г. за изменение и допълнение на РМС № 286/2017 г. бяха
приети стандарти за делегираните от държавата дейности, в размер на 14 750 лв. и допълващ
стандарт за закрити площи – 14 460 лв.
С ПМС № 316 от 20.12.2017 г. бе определен нов размер на минималната работна
заплата за страната – 510 лв., което в допълнение с икономията на ФРЗ от 2017 г. обуслови
увеличение на основните заплати с 14 %.
Бяха реализирани 11 400 лева собствени приходи и внесен данък върху тях в размер на
342 лв.
Като цяло през 2018 г. бяха изразходвани 389 850 лева бюджетни средства и 11 058 лв.
собствени приходи – общо 400 908 лв.
За заплати и осигуровки през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в
размер на 291 342 лв, за издръжка и дейност на библиотеката – 90 784 лв.
Разпределението на средствата по основните параграфи е както следва:
& 0100 – Заплати и възнаграждение за персонала – 242 510 лв.
& 0200 - Други възнаграждения и плащания
– 14 894 лв.
& 0500 – Осигурителни вноски от работодатели
– 48 832 лв.
& 1000 – Разходи за издръжка
– 90 784 лв. , в т.ч. :
& 1014 – Книги
– 28 052 лв;
& 1015 – Материали
– 14 394 лв.;
& 1016 - Вода, горива и енергия
– 17 208 лв;
& 1020 – Разходи за външни услуги
– 20 727 лв;
& 1030 – Разходи за текущ ремонт
– 6 640 лв;
& 1900 - Платени данъци, такси и адм. санкции
–
450 лв;
& 5203 - Придобиване на ДМА
3 438 лв;
& 3702 - Внесен данък върху приходите

–
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342 лв.;

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

Библиотечен фонд
Hабавени материали
Отчислени материали

268177
3000
4500

ИЗПЪЛHЕHИЕ

266772
6370
1670

Комплектуването, обработването, класирането и каталогизирането на постъпващите
библиотечни материали е важна и отговорна дейност в работата на библиотеката. Библиотекарите в отдела се стараеха да задоволят читателските и информационните потребности на
ползвателите на библиотеката. През 2018 г. се комплектува разнородна литература, като
стремежът беше тя да отговаря на читателските критерии за актуалност.
През 2018 г. библиотеката спечели проект за книги, одобрен от Министерството на
културата. Проектът беше по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за
четене и информираност”. Благодарение на изпълнението на проекта библиотеката получи
644 броя книги на стойност 8269.50 лв. По този начин библиотеката се обогати с книги от
художествена литература, справочни издания, речници, графични издания, учебни помагала и
детска литература. Бяха заявени и доставени книги от 68 издателства.
През цялата 2018 г. източници за снабдяване с литература бяха: ЕТ”Здравец-91”, „Жанет
2001”, Издателство ”Бълг. писател”, ИК „З.Стоянов” ЕООД и други.
През 2018 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: Георги Стоянов, Рада Николова, Николай
Петров, Керанка Карапчанска, Петя Димитрова, Милена Дряновска, Иван Генов, Десислава
Костова, Пенка Марова, Олег Тодоров, Павел Тодоров, Мария Димитрова, Райна
Доскачарова, Митка Манушева, Делян Видев, Виктория Атанасова, Делян Видев, Златина
Андреева, Мария Богомилова, Траяна Панайотова, Веселин Сотиров, Йорданка Славова,
Магдалина Георгиева, Валентина Корнакова 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: Волен Митев, Спас
Джагаров, Цвятко Дечев, Маргарита Бъчварова, Андрея Илиев, Михо Михов, Димитър Йончев,
Банко Банков, Калоян Матев, Желязко Стойчев, Николай Петров, Иванка Павлова, Стефан
Саранеделчев, Сим Николов и други.
Библиотеката получи дарения от обществени организации като Висше училище по
сигурност и икономика, гр. Пловдив, Регионална библиотека «Сава Доброплодни», гр. Сливен,
Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Център за изследване на демокрацията, Съюз на
народните читалища, библиотека при Нов български университет, Фондация «Българско
военно историческо наследство», Бургаски свободен университет, Регионална библиотека
«Априлов-Палаузов», гр. Габрово, Фондация «Глобални библиотеки»,България, Регионална
библиотека «Никола Вапцаров», гр. Кърджали, Регионална библиотека «П.Р.Славейков»,гр.
Велико Търново, Академично издателство «Проф. Марин Дринов», Издателство «Силует»,
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Българо-американска комисия за образователен обмен «Фулбрайт» и др. Книгите бяха
своевременно обработени и допълниха библиотечните фондове.
По линията на библиотечния книгообмен през годината получихме книги от Народна
библиотека «Иван Вазов» – Пловдив, Народна библиотека «Кирил и Методий» - София.
Продължават процесите по 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 2018 г. бяха комплектувани 2788 библиотечни материала, от които закупени 1980
броя, на стойност 27 932,00 лв.
Дарените книги бяха 808 броя на стойност 7117,96 лв.
Във фонда на библиотеката бяха включени и 3582 библиотечни единици от Френския
център – книги и аудиовизуални материали.
2018
Kниги
2651
Периодични издания
74
Графични издания
10
Kомпактдискове
49
DVD
4
Френски център – книги и аудиовизуални материали
3582
Разпределение на библиотечните материали по отдели:
(0)
(1)
(2)
(3)
(5)
(61)
(62)
(63)
(7)
(793)
(80)
(82)
(9)
91)
(Х)
(Д0)
(ДХ)

Общ отдел
Философия
Религия
Обществено-политическа литература
Математика, естествени науки
Медицина
Техника
Селско стопанство
Изкуство
Спорт
Езикознание
Литературознание
История
География
Художествена литература
Детска отраслова литература
Детска художествена литература

66
90
41
223
17
137
34
0
50
26
32
38
114
28
1131
198
563

Френски център – книги и аудиовизуални документи – 3582
По език набавените материали са:
Бълг. език…………… 3086
Руски език………………
2
Англ. език…………....... 38

Немски език………...
6
Френски език .......... 3231
Други езици…………
7
7

По обслужващи звена в библиотеката, разпределението на броя на
новонабавената литература е както следва:
Отдел Заемна
Отдел Читалня
Справ. Отдел
Дирекция
Обработка
Френски център

1683
248
7
3
2
3582

Детски отдел
Муз. отдел
Отдел Краезнание
Библиотековедски
Чуждоезикова читалня

762
17
62
2
2

Отчислената литература през годината бе 1670 библиотечни материала.
Общо наличният фонд заедно с инвентираните библиотечни документи от Френския
център в настоящия момент е 266 772 броя библиотечни документи.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ
4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
През 2018 г. общо за библиотеката бяха привлечени 3006 читатели, бяха заети 143267
библиотечни материала и бяха направени 55834 посещения. Основните библиотечни
показатели са преизпълнени, като заетите материали за повече с 5267, а направените
посещения през годината са презипълнени с 2584.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ
4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
През 2018 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 - 66511, а при план 20000 бяха отчетени
22615 посещения, новозаписаните читатели са 1188. 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 трета година от
електронния каталог на библиотеката. Тринадесета 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, руска
художествена и от 7,796/799, 80, 82 отдели.
През изминалата година бе подредено основно книгохранилище с българска и руска
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.
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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.
През 2018 г. и в трите читални бяха обслужвани ползватели от всички възрастови групи с
различни професии и интереси. Читалните се използваха от 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, нови книги и др. Читалнята се утвърждава като привлекателно
място за самоподготовка и прекарване на свободното време.
През годината заетите библиотечни документи са 53 923. Посещенията са 18 294.
Цифрите говорят за една добра обръщаемост на фонда, който се ползва от читатели с
различни интереси.
Културни, образователни и обществени събития:
Творчески вечери – 9
 Творческа вечер, посветена на виното и любовта /литературно четене на ямболски
творци/
 Творческа вечер с писателя Антон Баев
 Творческа среща с писателя д-р Тотко Найденов
 Творческа вечер с поетесата Росица Тодорова
 Творческа вечер, посветена на 90 години от рождението на педагога и писателя
Димитър Христов
 Творческа вечер с Красимира Кенарова
 Творческа вечер с поета Ненчо Добрев
 Творческа среща с психотерапевта Дора Прангаджийска
 Паметна вечер за Мария Вирхов
Представяния на книги – 8
- Представяне на романа „Светата кръв”, по сюжет от близката история на град Ямбол от
Антон Баев
- Премиера на книга „За сърцата, що се любят” от д-р Тотко Найденов
- Премиера на стихосбирката „Цветя по пълнолуние” от Ненчо Добрев
- Представяне на книгата „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до
прошката” от Дора Прангаджийска
- Премиера на книгата „Завещаване на деформациите” от Тони Телалов
- Представяне на книгата „Упражнение по идентичност” на Николай Николов
- Представяне на книгата „Последното такси на града” от Ненчо Добрев
- Представяне на книгата на Димитрина Бояджиева „Стая с камина”
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Изложби – 32
Изложби, уредени с материали от фонда на библиотеката, посветени на бележити
личности и годишнини:

„17 януари – Ден на саможертва за род и родина! Ден на слава и вечна почит
към героично загиналите!”

„Пейо Яворов – геният на българската лирика!”

„Алеко Константинов – Щастливеца!”

„Владимир Висоцки – портрет на един гениален бард”

„Зимна приказка”

„Стоян Дринов – един рицар на изящното”

„Телеграфът съобщава: 120 години БТА”

„Кукерски игри и хлопки – мистика и магия от древни времена”

„Васил Левски – велик и безсмъртен”

„Освободителната война в творчеството на руски художници”

„Жената – през погледа на художници и писатели”

„Петко Каравелов – един достоен българин”

Витрина, посветена на Борис Карадимчев

Изложба, посветена на Винсент ван Гог

„Великденско настроение”

Изложба, посветена на Радой Ралин

„Свети Георги Победоносец”

„Ден на светите братя Кирил и Методий – 155 г. от първото честване на
празника и Ден на библиотекаря

„Детство мое, незабравимо”

Изложба, посветена на Захари Зограф

„Наркотиците – път за никъде и илюзия за друг живот!”

Изложба „Творческа работилница”

115 г. от рождението на художника Илия Петров

135 г. от възстановяването на Търновската конституция

215 години от рождението на Александър Дюма - баща

200 г. от рождението на Емили Бронте

„Жената, която бе пристрастена към словото и любовта!”, витрина по повод 130
г. от рождението на Дора Габе

„Съединението – 1885 година”

„110 г. независимост” – фото-изложба по повод историческата за България дата
22.09.1908 г.

115 г. от рождението на Джон - Винсент Атанасов

205 г. от рождението на Джузепе Верди

Изложба акварел на художника Атанас Караманов
Групови посещения на ученици – 12
Открити уроци - 7

Урок по родолюбие ”Благословена свобода – спомен за Ямбол”, с ученици от
ЕГ”Васил Карагьозов”, посветен на 140 г. от Освобождението на Ямбол.

„140 години свободна България” – литературно-музикална програма с участието
на ученици от ОУ ”Хр. Смирненски”.

„3-ти март – символ на свободата и подвига на героите” – отчитане на конкурс.

„Първият приказник” – литературен празник, посветен на 390 г. от рождението
на Шарл Перо.

„Ямболски легенди” – литературно четене, с участието на ученици от НУ ”Св.
Св. Кирил и Методий” и ОУ „Л. Каравелов”.
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„Ямболски будители” – презентация на английски език.
140 г. от основаването на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Образователни презентации - 5

„Ден на Св. Борис - Михаил, покръстител на България” – лекция с презентация,
представена пред членове на ПК ”Г. Дражев”.

Прожекция на филма „Корени” – посветен на Джон Атанасов

„Библиотеката и нейните възможности” - презентация

„Европейско архитектурно измерение” – интерактивна изложба, подготвена и
представена от ученици от ПГСА „Кольо Фичето”, по програма „Училищапосланици на Европейския парламент.

„Къде растат парите” – урок, с презентация по финансова грамотност, с ученици
от ОУ”Д-р Петър Берон” и НУ”Проф. Нойков”
Обществени събития – 4
 „Бунтът на непримиримите” – семинар за ямболския анархизъм
 „Нощ в библиотеката” – посветена на 23 април – Международен ден на книгата и
авторското право
 По повод на Националната библиотечна седмица /15 - 18 май/ се включихме с идеи,
материали и в реализацията на връчване наградите за 2017 – „Читател на годината” и
инициативата „Читалня на открито”.
 В инициативата „Лято в библиотеката – 2018” се включиха колегите Нина Янкова и
Татяна Йовчева, като ръководители на групите по компютри и ръчно творчество.
Регистрирано бе засилено посещение на компютърната зала. За първа година бяха
организирани уроци по шах за деца.
Обучения за деца и индивидуални консултации за възрастни – 4 гр. и 31 инд.
участници
 През 2018 г. в читалнята се проведоха компютърни обучения за ученици, водени от
Нина Янкова. Участваха общо 53 деца на възраст от 8 до 12 г., разпределени в 4 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 за читатели на библиотеката и ползваха и др. отдели.
През годината продължиха да посещават читалнята.
 През цялата 2018 г. Нина Янкова продължи да провежда индивидуални консултации с
читатели по техни запитвания за работа с Андроид устройства.
Библиографско-информационната работа
Надграждане професионалните умения на служителите, споделяне на опит – 6
 През месец март завърши обучението на библиотекари от читалищните библиотеки за
придобиване на специалност, което се проведе в рамките на шест месеца. В
обучението участваха 11 курсистки, а лектори бяха преподаватели от УНИБИТ – София
и главни библиотекари от РБ.
 През месец април в библиотеката се проведоха надграждащи обучения за
библиотекари. Участниците бяха разделени на две групи.
 През месеците април и май Татяна Йовчева и Милена Стефанова посетиха по десет
населени места от област Ямбол, като оказаха методическа помощ на библиотекарите.
 През месец септември библиотеката организира семинар „Оптимизация на
библиотечната и справочно-информационната дейност в читалищните библиотеки“ за
библиотекарите от област Ямбол. Представихме пред библиотекарите от областта
„Наръчник на читалищния библиотекар”, подготвен от Милена Стефанова и Татяна
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Йовчева. Нина Янкова представи презентация за базисната поддръжка на служебния
компютър, а Татяна Йовчева разясни нагледно начина на попълване и водене на
Регистъра на обществените библиотеки.
 През месец март и месец октомври Татяна Йовчева участва в работни срещи на
методистите от регионалните библиотеки в градовете Велико Търново и Стара Загора.
 През изминалата 2018 г. Татяна Йовчева сътрудничи на колегите от областта при
попълване на информационните карти към регистъра на обществените библиотеки.
Инвентаризация и обслужване в отдел Читалня за възрастни.
 През последното тримесечие на 2018 г. с колегите Милена Стефанова и Христина
Методиева направихме инвентаризация на фонд „Редки и ценни” и фонд „Старопечатни
издания”.
 През 2018 г. беше извършено прочистване на хранилищата на отдел читалня от
заглавия с изтекъл срок на съхранение.
 През месец март приключи провеждащото се обучение в музикалната читалня и се
възобнови обслужването на читателите на неограничен достъп.
 Особен интерес сред читателите предизвикваше витрината с новополучени книги. През
2018 г. във фонда на отдел Читалня за възрастни са получени 248 тома литература.
 През 2018 г. като абонамент в читалнята се получаваха 79 заглавия, 6 от които бяха за
ДО. 10 ежедневника, 8 местни и регионални заглавия, седмичници, научни и развлекателни списания бяха любимото четиво и търсената информация за читателите на
отдела. Още 11 заглавия получавахме като дарения от читатели и издателства.
 Ежедневно бе поддържан електронният каталог на периодиката за 2018 г.
 По МЗС са направени 4 заявки към Народна библиотека „Ив. Вазов”- Пловдив, и 1 към
НБ ”Кирил и Методий ”. Всяка от тях бе изпълнена в срок. От наша страна също бе
изпратена по МЗС една книга до колегите от Перник.
 През месец януари беше обработен, подреден и сортиран голям масив от вестници и
списания, а за подвързия бяха подготвени и предадени 11 заглавия на книги, 5 вестника
и 13 списания.
 През цялата година предлагаме на нашите читатели актуална информация за
културните събития в града, чрез общинския Културен календар.
 В читалнята по музика бяха направени 215 посещения и заети 621 библиотечни
документа. И през 2018 г. училища, детски градини, и пенсионерски клубове ползваха
фонда от музикална литература и други музикални носители за подготовка на празници
и юбилейни годишнини.
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4.2. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ПОД 14 ГОДИНИ
През 2018 година Детски отдел на РБ „Г. Раковски” продължи с реализирането на
следните основни задачи:
1. Да бъдат обхванати с повече разнообразни дейности, свързани с популяризиране на
четенето максимален брой деца до четиринадесет годишна възраст.
2. Да се работи целогодишно в подкрепа на грамотността, любознателността, стремежът
към знание и самоусъвършенстване, с отношение и разбиране за потребността да се чете
активно от най-ранна детска възраст.
3. Детски отдел активно да участва с инициативи в националните библиотечни кампании.
През изминалата година библиотекарите в 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 културнообразователна дейност с децата.
ПОКАЗАТЕЛИ
ЧИТАТЕЛИ
ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ
ПОСЕЩЕНИЯ

ПЛАН 2018
1400
24500
15000

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2018
1377
22212
14710

Броят на читателите в Детски отдел през последните години е устойчив. През учебната
година учениците от ОУ „Димчо Дебелянов” , НУ „Кирил и Методи”, Гимназия „Васил Левски” и
МГ „Атанас Радев” най–често посещават библиотеката. Най–активни посетители на
библиотеката са учениците от II до VII клас. През изминалата година се увеличи и броят на
децата до 7 годишна възраст. 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 „Майнкрафт”, „Тими Провала”, „Дневникът на един
дръндьо”, „Малкият Никола”, „Мистерии в..”, „Междузвездни войни”, „Скъпо тъпо дневниче”,
„Сой Луна”. Търсеха се и книги от Холи Уеб, Роалд Дал, Майкъл Морпурго и други популярни
автори. Най-малките ни читатели заемаха книги от поредицата „Дисни”, „Франклин” и
български народни приказки.
Голям е интересът и към детските енциклопедии, част от които се предоставят за
заемане в къщи. Децата четат енциклопедии за космоса, човешкото тяло и световната
история. През учебната година най-търсената отраслова литература е от областта на
математиката, литературознанието и историята.
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. В читалнята и за вкъщи могат да се
ползват периодичните издания, за които е абониран Детски отдел – „Бърборино“, „Барби“,
„Майн крафт“, „Сой Луна“, „NG Kids“, „Акълчета 4-7 кл.”.
През 2018 година продължи дейността с училищата, работещи по проект ”Твоят час”.
Посетиха ни клубовете „Грамотността – път към успеха”- от ОУ „Димчо Дебелянов”,
„Художествено слово ” – от ОУ „Христо Смирненски”, „Приказен свят” и „Аз и Европа” – от ОУ
„Любен Каравелов”, „Английски език” от СУ „П. К. Яворов”, гр. Стралджа.
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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.
Урок по родолюбие на тема «Благословена свобода», посветен на 140 години от
освобождението на България от османско владичество, бе представен съвместно с г-жа
Христина Женкова - специалист от РИМ пред ученици от ЕГ «Васил Карагьозов».
През месец февруари се проведе празник, посветен на Васил Левски «145 години
безсмъртие». Той беше подготвен от ученици от клуб «Художествено слово» с ръководител
Калинка Ганева. Тържество, посветено на 140 години от освобождението на България «3 март
– празникът на свободна България» беше съвместно организирано с ученици от VII клас от ОУ
„Димчо Дебелянов” с ръководител Анелия Георгиева.
По повод деня на детската книга - 2 април в библиотеката ученици от първи клас от ОУ
„Христо Смирненски” проведоха празник на буквите.
От 1995 г. с решение на ЮНЕСКО 23 април се отбелязва по цял свят като Световен ден
на книгата и авторското право. През тази година РБ „Георги Раковски” в Световния ден на
книгата организира „Нощ в библиотеката”. Детски отдел имаше специално подготвена
програма за своите читатели. Бе проведен „Забавен час“ в библиотеката под надслов
„Героите опознавам и с книгите се забавлявам”. В този час децата отговаряха на въпроси от
викторина, по групи подредиха пъзели с приказни герои, участваха в играта „Търсене на
съкровища в библиотеката” – търсене на книга по автор и заглавие, в която бе скрит
вълшебен предмет – златна ябълка, бързоходни ботуши, корона, ковчеже, огледало, вретено
и др., съчиняваха гатанки по признак /за животни/ и др., попълниха кръстословица „Приказен
свят”, посветена на Ангел Каралийчев и изработиха книжка с български народни мъдрости
„Мъдростта от А до Я”.
Бяха наградени децата - участници в обявената през месец февруари читателска
щафета „Който книгите чете, умен ще расте”. Поканени бяха да се включат всички наши
читатели на възраст от 8 до 13 години. Целта на надпреварата беше да мотивираме децата
да четат повече книги и да изпитат удоволствие от четенето.
Препоръчаните книги бяха научно-популярни и художествени от фонда на библиотеката
- енциклопедии от различни клонове на науката и художествени книги от съвременни
български и чуждестранни автори.
По регламент за всяка прочетена книга участниците получиха талон с контролен въпрос,
мининалният брой прочетени книги беше 4 - две художествени и две научно-популярни.
В „Нощта на библиотеката” бяха наградени участниците в обявената щафета с грамоти,
предметни награди и четири големи награди, изтеглени чрез жребий.
Седмицата на детската книга се проведе от 23 до 27 април 2018 г. С литературно
четене „Ямболски легенди” гостувахме на третокласници от ОУ „Любен Каравелов”. Легенди за
Индже, Златният рог и трите сестри Тунджа, Марица и Арда бяха прочетени и пред ученици от
НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Проведе се литературен празник с ученици от II клас от НУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, посветен на 390 години от рождението на Шарл Перо. Учениците от
клуб „Приказен свят” от ОУ „Любен Каравелов” бяха запознати с живота и творчеството на
братята Якоб и Вилхелм Грим чрез презентации и забавни игри.
Детски отдел се включи със свои инициативи и в Националната библиотечна седмица
от 15-18.05.2018 г. „Библиотекар за един ден” бяха ученици от V клас от МГ „Атанас Радев”,
Деца от подготвителната група на НУ „СВ. Св. Кирил и Методий” се срещнаха с писателката
Кремена Кенарова, която им представи по много увлекателен начин своята книга „Мечето,
което не искаше да заспи зимен сън”, през седмицата за читателите на Детски отдел имаше
анкета „Моето приказно име е …”
През месец октомври ДО се включи в организираната он МОН Седмица на четенето от
22-26.10.2018 г. В рамките на тази седмица бе честван 1 ноември - Денят на народните
будители с ученици от V клас от ОУ „Николай Петрини”. Празникът се проведе под надслов
„Да им сътворим вечна памет”. Литературен празник „С хумора ни забавлява и децата
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поучава”, посветен на 105 години от рождението на Асен Босев, бе проведен с ученици от III
клас от НУ „Проф. П. Нойков”.
През годината с цел запознаване с отделите на библиотеката и правилата за нейното
ползване колективни посещения направиха ученици от начален курс от училищата „Проф. П.
Нойков”, „Св. Св. Кирил и Методий”, „Любен Каравелов”. Деца от детските градини „Червена
шапчица”, „Слънце”, „Биляна”, „Радост” също посетиха Детски отдел на библиотеката. За тях
бе приготвена специална програма – четене на детски книжки, прожекция на филма „Франклин
в библиотеката”, представяне на презентациите „Що е книга, разкажи ми”, „Пътят на книгата”,
„Библиотеката и нейните възможности”.
Детски отдел беше гост на различни училища – литературни празници и четения се
проведоха в НУ „Проф. Петър Нойков”,ОУ „Любен Каравелов”, ДГ „Радост”.
През изминалата година РБ „Г. Раковски” продължи станалата вече традиция лятна
работа с деца в библиотеката. „Лято в библиотеката 2018 ” започна от 19 юни и продължи до
края на м. юли.
Дейностите, с които се занимаваха децата, бяха следните: „Кино в библиотеката”, „Учим
и се забавляваме с компютър”, „Забавна наука” и „Творческо ателие” , занимания със
специалисти от Център за кариерно развитие. Децата очакваха с голям интерес поредното
„Лято в библиотеката” и всички занимания бяха посрещнати много добре. Участниците бяха
доволни от интересния и забавен начин, по който се запознаха с различните теми. В края на
месец юли бе уредена изложба от изработените от децата предмети в секция „Творческо
ателие” – кукли и глинени изделия. На изложбата присъстваха всички участници в летните
дейности и техни близки. С голямо задоволство родителите споделяха, че са доволни от
факта, че през летния период се прави нещо интересно и полезно за техните деца.
Годината приключи с коледни посещения на ученици от четвърти клас на НУ „Св. Св
Кирил и Методий” и второкласници от ОУ „П. Р. Славейков”. Чрез презентации те се
запознаха какво си подаряват хората по света за Коледа, както и с българските обичаи,
свързани с Рождество Христово.
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, бе 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. Тази година в списъците за
втори и трети клас бе включена литература, свързана с историята на България, която ще
помогне на децата в обучението по предмета „Човек и общество”. Въпреки че програмата на
учениците от осми клас бе променена, своевременно се закупи необходимата литература, за
да няма откази при читателските търсения. Произведенията, които се препоръчваха, бяха
съобразени с тяхната наличност в Детски отдел на библиотеката.
Витрини с литература имаше и по темите :
 В света на енциклопедиите
 Моята първа книга за…
 Искам всичко да знам
 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
 Книгите - вашите неразделни спътници през лятото
 Книги за пубертета
 Будители народни - низ от светли имена
 Весела Коледа
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Нови книги
Вечните детски романи
За най-малките
Любими детски поредици

През годината периодично се заделяше литература за отчисляване, чрез телефонни
обаждания се подсещаха закъснелите читатели да връщат в срок заетите книги.

V. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА И
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КРАЕЗНАНИЕ.
Основните акценти в дейността на отдела бяха по-нататъшното разширяване и
подобряване на информационно-справочната дейност и редовно попълване на краеведската
база данни.
За 2018 година са въведени 1700 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 80 260
записи с източници както от местния, така и от националния периодичен печат.
През 2018 г. в “Справочно–библиографски отдел” и отдел “Краезнание” са постъпили
общо 95 библиотечни единици, от които справочници - 24 , краеведски – 71.
В отдела са регистрирани 68 писмени справки, от тях 47 с краеведски характер и 21 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.
Работи се по график за дигитализацията на архивния местен периодичен печат (19221944 г.).
Преподреден беше отдел «Краезнание».
Бeше издаден бюлетин за 2017 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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