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Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2019 година 

бе подчинена на следните основни задачи: 

 

1. Отбелязване на 60-годишнината от създаването на Регионална библиотека 

„Георги С. Раковски“ с поредица от инициативи, посветени на юбилея 

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. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и 

подобряване качеството и ефективността на библиотечното обслужване 

4. Ремонт на котела и прилежащите инсталации с цел постигане на оптимален 

топлинен режим през зимния сезон 

5. 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 

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. Продължаване на пресигнирането на основния фонд в съответствие  с 

утвърдената класификационна схема 

8. Ремонт, преструктуриране и оптимизиране на библиотечните пространства за по-

добро съхраняване на библиотечните единици 

9. Инвентаризация на фонда на Заемна за възрастни 

10. Реорганизация на основните книгохранилища с цел оптимизиране на 

библиотечното пространство 

11. 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 

12. 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, качественото обслужване и воденето на финансово-
счетоводните операции през годината. 

Годината премина под знака на 60-годишния юбилей от създаването на 
библиотеката. Проведена бе тържествена вечер, посветена на 100-годишния юбилей на 
първия директор на библиотеката з.д.к. Марин Беленозов, един от най-дългогодишните 
библиотечни дейци в България. 

Специален акцент бе юбилейната вечер, посветена на 125-годишнината от 
отпечатването на първото самостоятелно издание на романа „Под игото“ и срещата с 
Игор Чипев, внук на издателя Т.Ф. Чипев, осъществил това издание. 

В чест на юбилея бяха експонирани и 2 изложби: 
- Ямболци от старо време II“ 
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- 60 години в 60 фотоса – избранот от фонда на библиотеката 
 
През 2019 г. приключиха планираните дейности и бе отчетен международният 

проект „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното 
образование в обществените библиотеки“ по програма „Еразъм +“ в партньорство с 
фондация „Глобални библиотеки България и холандската библиотечна асоциация. В 
резултат на натрупания опит от посещението в холандски библиотеки за първи път в 
ямболската регионална библиотека експериментално бе въведена нова форма за 
неформално общуване  с млади  родители във формат „Мама кафе“. За нейната 
реализация бе направено мащабно анкетно проучване на актуалните информационни 
потребности на родителите и бяха проведени 3 лекторски беседи и тренинг на теми: 

- Какво казвам аз, какво чуваш ти? 
- Задължителни имунизации съгласно имунизационния календар в Република 

България 
- Отговорност към възможностите на децата чрез йога 
Библиотекарите Татяна Йовчева и Нина Янкова взеха участие във втората 

регионална среща по същия проект на тема „Адаптиране и въвеждане на нови услуги в 
библиотеката“, която се проведе на 20 май 2019 г. в Регионална библиотека „Н.Й. 
Вапцаров“, гр. Кърджали. Там те представиха услугата „Мама кафе“, интегрирана в 
ямболската регионална библиотека за привличане на нови посетители с различни 
информационни потребности. 

 
Получените по договор № РД11-00-141/14.05.2019 г. средства за регионална дейност 

и методическо подпомагане на дейността на читалищните библиотеки от региона на 
стойност 4 215,00 лв 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 по конкретни проблеми и слабости в 
организационната, отчетната дейност и работата с читатели, констатирани при 
предишни посещения. Бе събрана актуална информация и за проблеми, свързани с 
традиционната библиотечна дейност и обслужване, наличието и поддържането на 
електронни услуги, необходимостта от извършване на нов тип услуги, които се търсят 
от читатели и причините, поради които не могат да бъдат въведени. Прегледана на 
място 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 продължи събирането на актуална 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. Закупен бе компютър  и цифров грамофон за 809,00лв, необходими за 
осъществяване на дейности по дигитализацията на изключително големия и разнообразен 
музикален фонд от грамофонни плочи, който Регионална библиотека „Георги С.Раковски“-
Ямбол притежава след придобиването на богатата колекция на Радио център – Ямбол, 
включваща уникални плочи от първите години на Фирма „Балкантон“ във всички музикални 
жанрове. В резултат на тези усилия бяха дигитализирани над 600 грамофонни плочи в 
различни формати и музикални жанрове. 

3. На 27 и 28 май  2019 г. - семинар „Библиотеки, автори, издатели-необходимото 
партньорство“ в гр.Сливен. Присъстваха библиотечни специалисти от ямболската 
регионална библиотека, които взеха активно участие в семинара, засягащ 
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необходимостта от гъвкави промени в партньорските взаимоотношения между 
библиотеките, авторите и издателите и специалната роля на големите библиотеки в 
този процес.  

4. Подготвен и издаден бе юбилеен справочник, посветен на 40 г. от 
създаването на Дружество на ямболските писатели и раздаден на читалищата от 
общини Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово и други културни и обществени 
организации и институции в региона.  

5. Регионален семинар на тема „Дигитализация на книжовното наследство. 
Мрежи за споделяне на данни“ се проведе на 12 и 13.12.2019 г.  в хотел „ПАЛАС“ гр. 
Казанлък. Участващите библиотекари от РБ „Георги С. Раковски“, Ямбол споделиха 
своя опит пред колегите от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, гр. Сливен в 
дигитализацията на местната периодика, архивния фонд, фонда от редки и ценни 
издания, краеведския фонд, аудиовизуални материали на различни носители, както и 
колекции от картички, микрофилми, микрофиши и др. за целите на съвременното 
библиотечно-информационно обслужване. 
 В заключение са изразходвани 3 702,00 лв, като неусвоените средства в размер на 
513,00 лв са възстановени по сметката на Министерството на културата. 
 

През 2019 г. в Регионална библиотека „Г. Раковски” – Ямбол бе реализиран поредният 
мащабен проект по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене 
и информираност" 2019 г. за финансова подкрепа в размер на 21 995,06 лв на библиотеките 
за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.  

Благодарение на успешната реализация на проекта бяха набавени 1858 нови 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.  

 
През годината бе извършена доставка и монтаж на нова горивна уредба за котела на 

библиотеката на стойност 3 378 лв. 
 
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 2019 г. се извърши инвентаризация на част от руската и българската 
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 и старопечатни книги. 

 
За седма година бе проведено поредното „Лято в библиотеката 2019“ . 
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II. БИБЛИОТЕЧНИ КАДРИ И БЮДЖЕТ 
 
Библиотеката през изминалата 2019 година разполагаше със субсидирана численост от 

25 служители.  
 
С РМС № 776 от 30.10.2018 г. за изменение и Решение № 277/2018 г. на МС бяха приети 

стандарти за делегираните от държавата дейности, в размер на 16 017 лв. и допълващ 

стандарт за закрити площи – 14 460 лв.  
С ПМС № 320 от 20.12.2018 г. бе определен нов размер на минималната работна 

заплата за страната – 560 лв., което в допълнение с икономията на ФРЗ от 2019 г. обуслови  

увеличение на основните заплати с 11,8 %. 
 

Като цяло през 2019 г. бяха изразходвани 414 446 лева бюджетни средства и 10 965 лв. 

собствени приходи – общо 425 411 лв. 

За заплати и осигуровки през изминалата година са изразходвани бюджетни средства в 

размер на 254 941 лв, за издръжка и дейност на библиотеката – 86 256 лв.  
 
Разпределението на средствата по основните параграфи е както следва: 
 

& 0100 – Заплати и възнаграждение за персонала  – 254 941 лв.  

& 0200 - Други възнаграждения и плащания   –   17 455 лв.  

& 0500 – Осигурителни вноски от работодатели  –   51 982 лв.  

& 1000 – Разходи  за  издръжка      –   86 256 лв. , в т.ч. : 

 & 1014 – Книги      –   37 667 лв;  

 & 1015 – Материали      –     4 516 лв.;  

 & 1016 -  Вода, горива и енергия    –   19 671 лв;  

 & 1020 – Разходи за външни услуги   –   19 664 лв; 

  & 1030 – Разходи за текущ ремонт   –     1 488 лв; 

& 1900 -  Платени данъци, такси и адм. санкции  –        434 лв;  

& 5203 -  Придобиване на ДМА                                   -      3 378 лв; 

 
 

 Бяха реализирани 10 965 лева собствени приходи.  
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III. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ФОНДОВЕ.  ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ. 
 

               

 

 

                                    KОЛИЧЕСТВЕHИ ПОKАЗАТЕЛИ: 
 

                                                                 ПЛАH                ИЗПЪЛHЕHИЕ 

Библиотечен фонд                     267772                 266444 

Hабавени материали                     3500                            3146 

Отчислени материали                     2500                           3474 

         
 

Комплектуването, обработването, класирането и каталогизирането на постъпващите 
библиотечни материали е важна и отговорна дейност в работата на библиотеката. С цел 
удовлетворяване на информационните потребности  на читателите на библиотеката през 
2019 г. се комплектува разнородна литература, която отговаря на читателските критерии за 
актуалност. 

 
През 2019 г. библиотеката  спечели проект за книги по програма «Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност», одобрен от Министерството 

на културата. Благодарение на изпълнението на проекта, библиотеката получи 1858 броя 

книги на стойност 21995.06 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 87 издателства. 
 
През цялата 2019 г. източници за снабдяване с литература бяха: ЕТ ”Здравец-91”,  

„Жанет 2001”, ”Бълг. писател”,  „З.Стоянов” ЕООД и други. 
 
През 2019 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: Атанас Балъкчиев, Нели Бъчварова, 

Даниела Пенева, Будин Михов, Неджати Халилов, Борислав Иванов, Михаил Вълов, Стефан 
Бинев, Пепа Петрова, Ива Бучинска, Пенка Марова,Здравка Добрева, Лидия Кънчева 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 периодично 
фондът на отдел «Краезнание».  
     

Творци, дарили свои книги през годината са: Иванка Павлова, Анко Илиев, Ваня Велева, 
Мария Филипова-Хаджи, Николай Недков, Николай Петров, Орфей Петков, Ива Бучинска,  Сим 
Николов  и други. 

 
Библиотеката получи дарения от обществени организации като Българска библиотечно-

информационна асоциация, гр. София, РБиблиотека «Партений Павлович», град Силистра, 
РБиблиотека «Христо Ботев», град Враца, РБиблиотека « Априлов-Палаузов», град Габрово, 
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Фондация «Глобални библиотеки България» и др. Книгите бяха своевремено обработени и 
допълниха библиотечните фондове.  

По линия на библиотечния книгообмен през годината бяха набавени  книги от Народна 
библиотека «Иван Вазов» – Пловдив, Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий» - 
София.  

 
Продължава поставянето на баркодове върху всяка книга и прибавяне на 

информацията 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 2019 г. бяха комплектувани  3146 библиотечни материала, от които закупени  2903 

броя, на стойност  38976,17 лв. 
 

Дарените книги бяха 243 броя на стойност 2255,80 лв.  
                                                                                                                                                                                                         

            

    Отчислената литература през годината бе 3474 библ. материала. 
 

Общо наличният фонд заедно с книгите от френски център към библиотеката в 

настоящия момент е 266444 броя библиотечни документи. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ 

НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛЯ 

4.1. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ 
 

През 2019 г. общо за библиотеката бяха привлечени 2896 читатели, бяха заети  136816  

библиотечни материала и бяха отчетени 52308 посещения.  
 

През 2019 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  - 67554, а при план 20500 бяха отчетени 

22392 посещения, новозаписаните читатели са 1083. 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 чуждата художествена литература.  

През изминалата година бе подредено основно книгохранилище с чужда 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. 
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През 2019 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 посещаваха 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. В края на годината библиотеката 
закупи образователната платформа „Уча се”, за да подпомогне учениците в тяхната 
самоподготовка за учебния процес. 

През годината заетите библиотечни документи са 46454.  Посещенията са 15272. 
Читателите, които са използвали читалните, са 429. 

 

Културни, образователни и обществени събития: 

 

Творчески вечери – 5 

- Творческа вечер, посветена на 75 г. от рождението на Георги Братанов; 

- Творческа вечер с поезията на Валентина Радинска; 

- Юбилейна вечер по случай 100 години от рождението на з.д.к. Марин Беленозов, 
дългогодишен директор на Окръжна библиотека – Ямбол; 

- 125 г. от първата самостоятелно издание на „Под игото” – среща с Игор Чипев, внук на 
издателя Т. Ф. Чипев; 

- Творческа вечер, посветена на 40 – годишнината от създаването на Дружеството на 

писателите в гр. Ямбол; 
 

Представяния на книги – 2 

- Премиера на книгата „Тя – любовта” на Димитрина Митова; 

- Премиера на стихосбирката „Колесница на времето” на Ани Русева; 
 

Изложби – 32 
Изложби, уредени с материали от фонда на библиотеката, посветени на бележити 

личности и годишнини: 

- 210 г. от рождението на Луи Брайл, френски педагог, създател на азбуката за слепи 
/1809-1852/;  

- 115 г. от рождението на Георги Караславов, български писател /1904-1980/; 

- 140 г. от рождението на Александър Балабанов, бълг. критик и историк /1879-1955/; 

- 185 г. от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев, руски химик, съставител на 
периодичната система на химичните елементи /1834-1907/; 

- 165 г. от рождението на Стефан Николов Стамболов, бълг. политик и държавник, 
министър-председател /1854-1895/; 

- 250 г. от рождението на Иван Крилов, известен баснописец; 

- 180 г. от рождението на Райко Жинзифов, бълг. писател, публицист и общественик 

- 455 г. от рождението на Галилео Галилей, италиански астроном, физик и механик 
/1564-1642/; 

- «Памет за Апостола»; 

- «Какво остави Дечко Узунов след себе си» - 120 г. от рождението му; 

- «С усмивка и хармония за Панчо Владигеров» - 120 г. от рождението му; 

- „Когато фестивалът е живот” – изложба с фотографии, селектирани за изложба-конкурс 

„Кукерландия”; 

- „Трети март 1878 година – Освобождението на България от турско робство”; 

- 215 г. от рождението на Йохан Щраус, австрийски композитор, цигулар и диригент; 

- 140 г. от рождението на Алберт Айнщайн, немски физик-теоретик, един от създателите 
на съвременната физика; 

- 175 г. от рождението на композитора Николай Римски-Корсаков; 
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- 140 години от създаването на Български пощи; 

- „Търновската конституция” – по повод 140 години от приемането й в Княжество 
България, 1879 година; 

- „Книжке, разкажи ми”; 

- „Библиотеката – дом на буквите!”; 

- 220 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин, руски поет; 

- „Известно и неизвестно за Ямбол”, във връзка с Деня на Ямбол; 

- 110 г. от рождението на Димитър Димов; 

- 175 г. от рождението на Иля Репин, руски художник; 

- 140 г. от излизането на 1 бр. на „Държавен вестник”, София, 1879 г.; 

- 270 г. от рождението на Й. Ф. Гьоте; 

- 140 г. от рождението на Петко Тодоров, бълг. поет; 

- 200 г. от рождението на Евлоги Георгиев, бълг. общественик, търговец, банкер, 
инвеститор и щедър дарител; 

- 160 г. от рождението на Александър Теодоров - Балан, бълг. езиковед, библиограф и 
литературен историк; 

- 100 г. от рождението на Марин Беленозов; 

- „Ямболци от старо време II”- изложба по повод 60-годишния юбилей на РБ ”Г. С. 
Раковски”; 

- „60 г. в 60 фотоса” – избрано от фонда на библиотеката; 
  

Групови посещения на ученици - Открити уроци – 6 

- „Безопасност в интернет” – беседа за ученици от 3 и 4 клас от НУ ”Проф. Нойков”;  

- „Какво казвам аз – какво чуваш ти” – беседа в изпълнение на проект „Преоткриване на 
библиотечните услуги и сътрудничество с партньори”; 

- „Задължителни имунизации, съгласно имунизационния календар в Република България” 
– беседа в изпълнение на проект „Преоткриване на библиотечните услуги и 
сътрудничество с партньори”; 

- „Отговорност към възможностите на децата чрез йога” – беседа и тренинг в изпълнение 
на проект „Преоткриване на библиотечните услуги и сътрудничество с партньори”; 

- „Здравословно хранене в училище” – здравна беседа пред ученици от 5 кл. , ОУ”Любен 
Каравелов”; 

- „Разходка в библиотеката” – с участието на ученици от основни училища и гимназии; 

 

Образователни призентации – 5 

- „От къде идва книгата” деца от Детска градина „Пламъче”; 

- „Българска народна митология” – презентация; 

- „Библиотеката на бъдещето” – презентация „Първа среща с програмирането”; 

- „Любимата книга „Под игото” – презентация, посветена на 125 години от издаването на 
романа като самостоятелна книга; 

- „Забавно програмиране” -  част от лятната работа с ученици; 
 

Обществени събития – 1 
- Среща по повод 140 години от построяването на храм-паметник „Свети Александър 

Невски” на връх Бакаджик; 
 

Обучения за деца и  индивидуални консултации за възрастни – 6 гр. и 28 инд. 
- През 2019 г. в читалнята се проведоха компютърни обучения за ученици, водени от 

колегата Нина Янкова. Участваха общо 48 деца   на възраст от 8 до 12 г., разпределени 
в 6 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.  
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Участниците се регистрираха за  читатели на библиотеката и ползваха и др. отдели. 
През годината продължиха да посещават читалнята. 

- През цялата 2019 г. колегата Нина Янкова продължи да провежда индивидуални 
консултации с читатели по техни запитвания за работа с Андроид  устройства. 

 

Библиографско-информационна работа 
 

Надграждане професионалните умения на служителите, споделяне на опит – 3 
- През месеците април и май Татяна Йовчева и Милена Стефанова посетиха населени 

места от област Ямбол, като оказаха методическа помощ на библиотекарите. 
- През месец март и месец октомври  Татяна Йовчева участва в работни срещи на 

методистите от регионалните библиотеки в градовете София и Кърджали.   
- През изминалата 2019 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 2019 г. с колегите Милена Стефанова и Христина 

Методиева бе направена инвентаризация  на фонд „Редки и ценни” и фонд 
„Старопечатни издания”. 

- През 2019 г  беше извършено прочистване на хранилищата на отдел Читалня от 
заглавия с изтекъл срок на съхранение. 

-  Особен интерес сред читателите предизвикваше витрината  с новополучени книги. 
През 2019 г. във фонда на отдел Читалня за възрастни са получени справочници, 
речници, албуми, пътеводители и карти, всичко съобразено с читателските търсения и 
интереси. 

- През 2019 г. Читалнята бе абонирана за 52 заглавия, 5 от които за Детски отдел. Девет 
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 2019 г. 
- По МЗС бяха направени 6 заявки към Народна библиотека  „Ив. Вазов” - Пловдив, 2 към 

РБ «П. Яворов» - Бургас  и 1 към НБ ”Св. Св. 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 4 заглавия на книги, 5 вестника 
и  20 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 44 посещения и заети 224 библиотечни 
документа. И през 2019 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 2019 година основен приоритет в работата на Детски отдел беше насърчаването на 
детското четене и формиране на траен интерес към книгата. Детски отдел продължи 
дейността си по привличането на нови читатели в библиотеката, максималното разкриване на 
библиотечните фондове  пред децата и задоволяване на читателските търсения.    

В цялостната структура на библиотеката Детски отдел се явява като едно от основните 
звена за работа с читателите. Това е така, защото в него се създава основата за работа с 
бъдещите възрастни читатели на библиотеката. 

От доброто и пълноценно обслужване с информация на всички възрастови групи, с които 
работи Детски отдел, до голяма степен зависи и по-нататъшното ползване на библиотеката от 
вече порасналите читатели. 

Работещите  в отдела положиха много усилия за привличане на нови читатели, както и за 
задържането на записаните вече читатели. В работата се отделя внимание на станалите 
традиционни колективни посещения, на своевременното раздаване на препоръчителни 
списъци с литература и на различни форми на културно-образователна дейност с децата.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАН 2019 ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019 

ЧИТАТЕЛИ 1400 1384 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ 24000 22584 

ПОСЕЩЕНИЯ 15000 14600 

 
Основната част от  читателите на отдела  са учениците от II до VII клас. През изминалата 

година се увеличи и броя на читателите-деца до 7 години.  
През учебната година учениците от ОУ „Димчо Дебелянов”, НУ „Кирил и Методий”, 

Гимназия „Васил Левски” и ПМГ „Атанас Радев“ най–често посещават библиотеката. През 
лятото в  Детския отдел се записват деца от всички ямболски училища. 

През последната година нашите читатели заемаха от библиотеката актуална 
художествена литература – поредиците „Дневникът на един дръндьо”, „Тими провала”, 
„Мистерии в …”, „Скъпо тъпо дневниче”, „Сой Луна”, „Малкият Никола”. Търсеха се и книги от 
Джеймс Уолямс, Рик Риърдън, Майкъл Морпурго, Роалд Дал 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 с интерес четат енциклопедии за космоса, човешкото тяло и 
световната история. През учебната година най-търсената отраслова литература е от 
областите математика и литературознание.  

Читалнята на отдела също се използва от учениците, най-вече за четене на детски 
списания или справки по учебни предмети. През 2019 година посещенията в нея са 103, като 
са заети 124 отраслови и 198 художествени произведения. С помощта на справочните издания 
на детската читалня много ученици пишат и домашните си работи. В читалнята и за вкъщи 
могат да се ползват периодичните издания, за които е абониран Детски отдел – Бърборино, 
Барби, Майнкрафт, Сой Луна, NG Kids, Пътечка. 

От месец септември 2019 г. Детски отдел има абонамент за образователната платфора 
„Уча се”. Чрез нея учениците имат възможност да затвърдят и проверят своите знания по 
отделните учебни предмети. Посещенията на деца, които са  ползвали тази услуга до края на 
2019 г., са 37. 

Наред с малките форми за популяризиране на фонда и запознаване с творчеството на 
различни писатели – тематични кътове и изложби, през годината Детски отдел проведе и 
много други мероприятия. 

През годината се отбелязоха следните събития: 
През месец февруари  с презентация „Васил Левски – велик и безсмъртен”  пред ученици 

от III клас в НУ „Проф. П. Нойков се почете паметта на Васил Левски.  
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Библиотекари от Детски отдел посетиха и четоха приказки в ОУ „Николай Петрини” по 
повод Международния ден на приказката – 20 март.  

По повод 1 ноември – Ден на народните будители, библиотеката посетиха деца от ДГ 

„Червената шапчица” и ученици от V
г
 клас от ОУ „Любен Каравелов”. Те бяха запознати с 

отделите, фондовете и правилата за обслужване в библиотеката. 
Литературен празник „Джани Родари - вълшебник на словото” се проведе съвместно с 

ученици от ОУ „Любен Каравелов”. 
Детски отдел на библиотеката участва със свои инициативи и дейности и в националните 

библиотечни прояви и кампании. 

На Международния ден на детската книга - 2 април, деца от ДГ „Пламъче” посетиха 
библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване. Представи им се презентацията 
„Откъде идват книгите” и се прожектира анимационния филм „Франклин в бибилотеката”.  

От 22.04 до 25.04.2019 г. се проведоха инициативи, посветени на Седмицата на 

детската книга и изкуствата за деца : 
- изложба от фонда с детски книги „Книжке, разкажи ми”;  
- по повод 125 години от издаването на „Под игото” като самостоятелно издание, 

презентация „Любимата книга „Под игото” пред ученици от VI-
те

 класове от ОУ „Николай 
Петрини”;  

- презентация „Български предания и ямболски легенди” пред ученици от V-
те

 клас от ОУ 
„Николай Петрини”;  

- «Първа среща с програмирането» - презентация пред ученици от НУ «Проф. П. Нойков» 

По време на Националната библиотечна седмица от 13-17.V.2019 г. се проведоха 
инициативите „Ден без глоби”, „Стани библиотекар за един ден” в която участваха читатели на 
отдела, които се запознаха с професията на библиотекарите и „Ден на отворени врати” – 
колективни посещения на библиотеката направиха ученици от НУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и 
ОУ „Николай Петрини”.  

Презентация „Майстори на баснята” бе изнесена пред ученици от II 
–
 
те

 класове от ОУ „П. 
Р. Славейков”. 

Подготви се документална изложба, посветена на 143 години от Бояджишкият бунт. 

В рамките на проведената през месец декември Седмица на четенето библиотекари от 
отдела посетиха ДГ „Радост” и ДГ „Биляна”, където четоха приказки на децата. Колективно 
посещение направиха групите „Мики Маус” и „Звездички” от ДГ „Биляна”, те се запознаха с 
историята на създаването на книгата чрез презентация „Откъде идват книгите”. Пред ученици 
от ОУ „Христо Смирненски” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” се представи презентацията 
„Библиотеката и нейните възможности”. 

С цел запознаване с обслужването и възможностите на библиотеката ученици от VI клас 
от ОУ „П. Р. Славейков”, участници в клуб „Аз и европейските институции”,  посетиха отделите 
на библиотеката. 

В края на учебната година ученици от I  и IV клас от ОУ „Николай Петрини” и ОУ „Климент 
Охридски” получиха в библиотеката, удостоверенията за завършен клас и препоръчителни 
списъци с литература.  

Детски отдел участва в организирането и провеждането на три лекционни курса по проект 
„Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в 
обществените библиотеки” по програма „Еразъм+”. Предварителната подготовка включваше 
провеждане на анкета с родители на наши читатели. След анализиране на резултатите от 
анкетата се проведоха следните срещи със специалисти във формат „Мама кафе”: 

- „Какво казвам аз, какво чуваш ти” – лектор Росица Александрова - психолог 
- „Задължителните имунизации съгласно имунизационния календар в Република 

България” – лектор д-р Радостина Калчева  
- „Отговорност към възможностите на децата чрез йога” – лектор Георги Александров – 

йога-инструктор 
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През изминалата година РБ „Г. Раковски” продължи станалата вече традиция лятна 
работа с деца в библиотеката. 

„Лято в библиотеката 2019 ” започна на 17 юни и продължи до 30 юли. 
Дейностите, по които се занимаваха децата, бяха следните: „Кино в библиотеката”, 

„Забавно програмиране – работа с робота Финч”, „Опознай своя град”, „Прочети, разкажи, 
нарисувай”  и Творческо ателие – „Да бродираме шевици” и „Работа с хартия” .  

Децата очакваха с голям интерес поредното „Лято в библиотеката” и всички занимания се 
приеха много добре. Те бяха доволни от интересния и забавен начин за запознаването им с 
различните теми по тях. „Лято в библиотеката” се закри с голямо „Балонено парти”. 
Участниците в нашите дейности и техни близки разгледаха изложбите от изработените от 
децата предмети в секция „Творческо ателие” – бродирани книгоразделители, картички, 
оригами, бонбонени цветя и от нарисуваните рисунки по книгите „Пипи дългото чорапче”, 
„Бабата беглец”, „Матилда”, „Дневникът на Дерек”.  Родителите  споделяха със задоволство 
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, насочващи и имат за цел да улеснят децата в голямото 
богатство и фонд от детска литература, както и да запознаят децата  с част от творчеството 
на наши и чужди  класици на детската литература. Произведенията, които се препоръчват са 
съобразени с тяхната наличност в Детски отдел на библиотеката.    

В библиотеката бяха уредени кътове с книги  по повод на бележити годишнини – 
- 120 години от рождението на Ерих Кестнер 
- 250 години от рождението на Иван Крилов  
- 155 години от рождението на Бранислав Нушич 
- 90 години от рождението на Йордан Радичков 

  - „Най-българският ден”- по повод  141 години от Освобождението на България,  
- „Васил Левски – велик и безсмъртен”  
 
Витрини с литература имаше и по темите :  

       - В света на енциклопедиите 
       - Искам всичко да знам 
       - Стъпки в науката 
       - Да научим повече 
       - 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 
       - Нови книги 
       - Вечните детски романи 
       - За най-малките 
       - Любими детски поредици 
 
        През годината периодично се заделяше литература за отчисляване, подсещат се 
закъснелите читатели чрез телефонни обаждания или SMS да връщат в срок заетите книги.  
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   V. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА  И   

  ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ.  КРАЕЗНАНИЕ. 
 
Основните акценти в дейността на отдела бяха по-нататъшното разширяване и 

подобряване на информационно-справочната дейност и стриктно попълване  на краеведската 
база данни.  

За 2019 година са въведени 1240 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 27-годишното 

редовно поддържане на базата, броят на библиографираните материали достигна 81 500 
записи с източници както от местния, така и от националния периодичен печат.  

През 2019 г. в “Справочно–библиографски отдел” и отдел “Краезнание” са  постъпили 
общо 43 библиотечни единици, от които справочници - 5 , краеведски – 37. 

В отдела са регистрирани  56 писмени справки, от тях 41 с краеведски характер и 15 - 
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 (1922-
1944 г.).  „Тракиец” (1923-1927 г.) е предоставен за ползване от читатели, както и някои 
единични броеве на вестници от този период. 

  Бeше издаден юбилеен сборник „40 години Дружество на писателите – Ямбол”. 
 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 ) 


