ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
"ГЕОРГИ РАКОВСКИ" - ЯМБОЛ ЗА 2014 Г.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :
Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2014 година ще бъде
подчинена на следните основни задачи:
1. Представяне на нови информационни възможности за гражданите чрез 10-те читателски места за
свободен достъп до Интернет по програма „Глобални библиотеки” и 10-те компютъра на обучителната
зала
2. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване качеството и
ефективността на библиотечното обслужване
3. 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
4. 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
5. Активизиране на читателските навици у децата чрез създаване на специализиран информационен
център
6. Разширяване на справочно-информационната и издателска дейност на библиотеката чрез пълноценно
използване на изградените собствени бази данни и автоматизираната текуща национална библиография и
книгопис, дигитализиране на най-ценните краеведски издания
7. Инвентаризация на справочен фонд
8. Реорганизация на основните книгохранилища с цел оптимизиране на библиотечното пространство

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Kачествени показатели:
Изпълнение 2013
Библ. фонд
Hабавена л-ра
Отчислена л-ра

269 748
1 838
2 408

План 2014
270 248
2 500
2 000

1. Комплектуването на библиотечния фонд да се осъществява по преценка на Съвета по комплектуване
чрез ритмично закупуване на литература от книжарници, издателски къщи, издателства, интернет и чрез
дарения.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Елена Стоянова
2. Своевременно да се обработва и инвентира новопостъпилата литература с цел оперативното
обслужване на читателите, като се обработват ритмично всички библиотечни материали, придобити чрез
покупка или дарение.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
3. Да продължи поетапната обработка и инвентаризиране на специален фонд „Старопечатни книги”,
„Редки и ценни книги.”
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
4. Да започне редактиране на описанията в електронния каталог на библиотеката.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
5. Да продължи въвеждането на нови описания в създадената база данни за плочи, ноти.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
6. Да се обработват веднага след постъпването новополучените библиотечни материали и да се предават
на обслужващите звена в най-кратък срок.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
7. След предаване на всяка обработена пратка от библиотечни материали да се размножава работна
инвентарна книга.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова
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8. Всички книги, предадени от читатели срещу изгубени или невърнати от тях библиотечни единици през
2013 г., да се обработят и предадат на обслужващите звена.
Срок: I трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
9. Периодично в отдела да се отчисляват книги по съответните причини, а оформените актове да се
предават своевременно в счетоводството.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
10. При всяко дарение на книги да се оформят актове за дарения, придружени със списък на книгите,
като екземпляр от тях да се предава в счетоводството. На дарителите да се изготвят благодарствени
писма.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова
11. Да се поддържа периодично служебния каталог чрез добавяне на новите каталожни картички, а
каталозите в обслужващите звена да се освобождават от описанията на отчислената литература.
Срок: I – IV трим.
Отг. Йорданка Динева
12. Да се води периодично Регистър на даренията, в който да се вписват имената на дарителите, броя на
дарените книги и цена
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова
13. Да се продължи с изработване на проекти за закупуване на книги съвместно с Министерство на
културата и различните издателства .
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
14. Да започне прекласиране на библиотечния фонд съгласно изискванията на библиотечните стандарти
и УДК.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛИТЕ
А. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
Всички обслужващи звена на библиотеката да подчинят своята работа с читателите за постигане на
следните годишни показатели:

а/ Читатели
б/ Заети библиотечни материали в/ Посещения
-

3 000
137 500
51 000

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ
1. През 2014 г. в Заемна за възрастни да се привлекат 1300 читатели, да се заемат 60 000 библиотечни
материали и се осъществят 19 000 посещения
Срок : I - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова
2. Да продължи качественото библиотечното обслужване чрез системна индивидуална консултантска
работа с читателите, електронния каталог на библиотеката и бар код технологията за заемане на книги
Срок : I - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова
3. Да продължи преглеждането и заделянето на похабена литература за подвързия
Срок : I - IV трим.
Отг : С. Йорданова
4. Да се потърсят нови форми за работа със закъснелите читатели, като се потърси съдействието на
държавни институции, общинските звена и служби
Срок : I - IV трим.
Отг : Отг : С.Йорданова, М. Иванова
5. Редовно през цялата година да се поддържа актуалната витрина "Нови книги" с цел популяризиране на
новопостъпилите заглавия при получаването на нова литература от отдел "Обработка"
Срок : I - IV трим.
Отг : Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Начева
6. Да се подредят основно книгите в книгохранилищата на основната сграда
Срок : II - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова
7. Да се стимулира дарителството посредством индивидуални разговори с читателите, чрез поставяне на
видно място на списъци с имената на обществените организации и граждански лица, които са станали
дарители на библиотеката
Срок : I - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова
8. Да се популяризират съвременни български автори и техните произведения чрез витрината “Нови
книги”, срещи със съвременни творци, индивидуални беседи с редовните читатели
Срок : I - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова
9. Да се преподредят основно книгите в залата за свободен достъп, многоекземплярните да се отделят и
да се освободи място за новопостъпилите книги
Срок : I – IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова
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ЧИТАЛНИ
1. През годината да се регистрират за читални N: 1, N:2 и N:3 400 читатели, да се заемат 42 000
библиотечни материали и се направят 15 500 посещения.
През 2014 г. в читалнята по музика да се регистрират 50 читатели, да се раздадат 1 000
библиотечни единици и се регистрират 500 посещения
Срок : I - IV трим.
Отг : Антоанета Тенева, Цонка Велева
2. Да продължи текущата ежедневна регистрация на получаваните периодични издания в
специализираната компютърна програма за периодика.
Срок : I - IV трим.
Отг : Антоанета Тенева
3. Да се подготви и предаде подборно периодика за подвързия.
Срок : I трим.
Отг : Антоанета Тенева, Недка Стефанова
4. Да продължи работата по сканиране на в.”Неделник” с цел дублирането му в електронен вариант
за по-удобно ползване и по-сигурно съхраняване.
Срок : I - IV трим.
Отг : Даниела Тагарева
5. В читалня 1 да се подредят изложби, посветени на Васил Левски, Великден, 24 май и 1 ноември - Деня
на будителите
Срок :февруари, ноември 2014 г.
Отг : Антоанета Тенева, Недка Стефанова, Д. Тагарева
6. В читалня 2 тематично да се поддържа постоянна витрина "Земя, Вселена, Космос", а в чит.1 - за нови
книги и справочници.
Срок : I - IV трим.
Отг : Недка Стефанова
7. Да продължат и се развиват създадените контакти с изявени местни художници, като в рамките на
календарната година се предостави възможност на някои от тях да експонират свои изложби в залите на
читалнята.
Срок : I - IV трим.
Отг. А. Тенева
8. По повод 9 май – Ден на Европа - да се подреди изложба с материали от ЕС.
Срок : май 2014 г.
Отг : Антоанета Тенева, Н. Стефанова
9. По повод 3 март – Освобождението на България и 136 години от подписването на Санстефанския
мирен договор да се подреди изложба с фотоси,знамена и албуми.
Срок : март
Отг : Антоанета Тенева, Недка Стефанова
10. Да се наредеят изложби с произведения и материали по повод 215 г. от рождението на Ал. С.
Пушкин; 180 г. от рождението на Л. Каравелов; 105 г. от рождението на Н. Йонков Вапцаров.
Срок : юни, октомври, декември
Отг : Антоанета Тенева, Д. Тагарева
11. Да се наредеят изложби с албуми, репродукции и фотоси по повод 115 г. от рождението на големия
български художник Дечко Узунов; 170 г. от рождението на руския художник Иля Репин; 110 г. от
рождението на българския живописец Стоян Венев; 140 г. от рождението на художника- философ
Николай Рьорих.
Срок : февруари, юли, септември, октомври
Отг : Антоанета Тенева
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12. Исторически изложби по повод 1200 г. от смъртта на българския владетел Хан Крум; 1000 г. от
смъртта на цар Самуил; 1150 г. от рождението на Симеон Велики, инициатор на Затния век на
българската култура.
Срок : април, октомври
Отг : Антоанета Тенева, Н. Стефанова
13. Изложби по повод 175 г. от рождението на руския композитор Модест Мусоргски; 110 г. от
рождението на българския композтор Любомир Пипков; 150 г. от рождението на Рихард Щраус – немски
композитор.
Срок : март, април, юни
Отг : Цонка Велева
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Б. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ПОД 14 ГОДИНИ
1. За активизиране на детското четене да се подобри индивидуалната и групова работа с читателите,
редовно да се провеждат разговори, беседи и др.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
2. За създаване на трайни навици за четене Детски отдел да продължи да организира традиционните
колективни посещения в библиотеката.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
3. Да се популяризира дейността и книжният фонд на библиотеката чрез поддържане на връзка с
местните средства за масово осведомяване.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
4. „Аз изготвям колаж и визитна картичка” – посещения на ученици от училищата в града на
компютърния център и занимания с програмата „Microsoft office”.
Срок: м. февруари – юни
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
5. Националният празник 3 март да се отбележи съвместно с ученици от ОУ „Димчо Дебелянов”.
Срок: м. март
Отговорник: И. Кънева
6. 120 г. от издаването като самостоятелна книга на романа „Под игото” от Иван Вазов да се отбележи с
презентация пред ученици от VI клас.
Срок: м. април
Отговорник: Даниела Христова
7. Детски отдел да участва със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и
кампании :
Провеждане на Седмица на детската книга
 „На гости в библиотеката” – посещения на деца и ученици
 „Как да намеря книга в библиотеката” - образователни уроци и игри за запознаване с работата на
библиотеката.
 Представяне на презентацията „Библиотеката и нейните информационни възможности”.
Срок: м. април
Отговорник: И. Кънева
Националната библиотечна седмица да се отбележи чрез:
 „Дни на отворени врати” – безплатно записване на деца и ученици до 14 годишна възраст
 „Ден без глоби”
 „Стани библиотекар за един ден”
Срок: м. май
Отговорник: И. Кънева
Д. Христова
8. Да се изготвят и разпространят по училищата препоръчителните списъци за лятното четене на
учениците.
Срок: м. май
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Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
9. „Кино в библиотеката” – прожекция на анимационни филми в читалнята на Детски отдел.
Срок: м. юни – м. август
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
10. Денят на народните будители да се отбележи с конкурс и викторина съвместно с ученици от ОУ
„Димчо Дебелянов”.
Срок: м. октомври
Отговорник: И. Кънева
11. „Коледно шоу” с деца от детска градина от гр. Ямбол.
Срок: м. декември
Отговорник:Д. Христова
12. Да продължат да се уреждат традиционните витрини и тематични кътове с литература по следните
теми:

„Децата и природата”

„В света на животните”

Любими детски поредици

Енциклопедии за малките читатели

Ден на Ямбол

Ден на Европа

„Тук съм в час на пети клас”

„За вас седмокласници”

„Книги за пубертета”

”В света на приказките”
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
13. С изложби от книги и конкретни изяви да се отбележат следните годишнини:
125 г. от рождението на Николай Райнов - януари
215 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин - юни
160 г. от рождението на Оскар Уайлд - октомври
85 г. от рождението на Йордан Радичков -октомври
100 г. от рождението на Павел Вежинов - ноември
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
14. Да се води системна работа със закъснелите читатели.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
15. Периодично да се прочиства основният фонд от физически изхабени и остарели по съдържание
материали.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
И. Кънева
16. През 2014 г. в Детски отдел да се регистрират 1250 читатели, да се раздадат 34 500 библиотечни
единици и се регистрират 16000 посещения
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III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА, ИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ И КРАЕЗНАНИЕ
1. Основните задачи в дейността на отдела да бъдат посветени на:
а/ приключване на ретроспективното въвеждане на краеведската картотека със статии на материали от
местния и централния периодичен печат, излизали до 1989 г.
б/ текущо поддържане на актуалната краеведска картотека "CDF" през 2014 г.
Срок : I - IV трим
Отг : Соня Митева, Румяна Бинева
2. За докомплектуване на краеведския архивен фонд да се организира чрез местните средства за масова
информация кампания за дарения на архивни краеведски вестници, списания и книги.
Срок : м. март - декември
Отг : С. Митева
3. Да се издаде в електронен вариант краеведски бюлетин за местния периодичен печат за 2013 г.
Срок : м. юни
Отг : Соня Митева
4. По случай навършването на юбилейни годишнини да се подредят витрини с творби на следните
местни автори, културни дейци и общественици:
КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ ОТ СЪБИТИЯ И НА ЯМБОЛСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ЗА 2013 г
180 години от рождението на:
Паскал Тодоров- (1834, 4 апр.)- Известен ямболски иконописец и учител, получил образованието си в
Петербург и Москва. Зографисва стенописите на котленската църква “Св. Троица” и рисува икони за
църквите в Котел, Сливен, Медвен и Иречеково.
150 години от рождението на:
Кръстьо Златаров – (1864, 24 февр.)- Командир на 29-ти пехотен полк през Блканските войни (19121913 г.). Убит при атентата в църквата ''Св. Неделя'' в София на 16 апр. 1925.
Христо Вълев – (1864, 6 авг.)- учител и читалищен деец. Той е създател на Ямболския градски парк.
Участва в ръководството на ямболското землячество. Умира през м. януари 1935 г.
140 години от рождението на:
д-р Петър Брънеков- (р. 1874, 27 апр. в Трявна) . Завършва правни науки в Тулуза и защитава докторат
в Брюксел. От 3 окт. 1902 г. се установява в Ямбол. работи като адвокат. Член е на ръководството на
БРСДП. Основава потребителна кооперация “Братство” (1903г). Загива на фронта през Първата световна
война (6.X.1916 г)
130 години от рождението на:
Страшимир Кринчев- (1884, 15 авг.) – писател, загинал в Междусъюзническата война на 13 юли 1913 г.
в Дупница. Той е автор на пътеписите “Сред Рила” (1908) и в “Страната на палмите” (1910). Посмъртно е
издадена книгата му “Съчинения” (1938).
120 години от рождението на:
Методи Вечеров- 1894, 12 ян.)- Поет и журналист. За първи път е печатал свои стихове през 1911 г.
Георги Папазов- (1894, 2 февр) в Ямбол е роден авангардния художник Георги (Жорж) Папазов. От
1924 г. живее в Париж. Представител на сюрреализма и на Парижката художествена школа. Има една
автобиографична книга, пише романи, очерци за известни художници, негови близки приятели- Паскен,
Дерен и др. Умира през 1972 г. във Ванс, Франция.
Карл Виолетов (Карл Михайлов Иванов- 1894, 18 ноем.)- Поет, автор на 3 книги – “Петдесетница”, “В
нощния влак”, “Бялата дама”, преведени на чешки, словашки и румънски език.
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Любомир Брутов –(1894, 2 май)- поет, участник във войните (1912-1918 г.) Емигрира във Франция след
1923 г. Автор на книгите :”Сълзи по родината”(1926), “Сърцето на света”(1934), “Георги Дражев”- поема
(1939 г.), “Изгрев над Вардар” (1941 г.) Умира в София на 8 юни 1976 г.
110 години от рождението на:
д-р Александър Маринов Карпаров-(р. 1904, 2 март, Тополовград). Първите си разкази публикува в сп.
“Хиперион”, “Златорог” и “ Бълг. мисъл”, Издал е няколко книги. Умира на 17 февр. 1983 г. в София.
Георги Атанасов- (1904-1952). Видният български художник илюстратор и приложник е роден в
Ямбол. Една от неговите най-известни творби е стенописта в Двореца на пионерите в София.
Кирил Кръстев- (1904, 1 ян.)- изкуствовед, литературен критик, публицист. Син на ямболски книжар.
Пише от 16-годишна възраст в ямболските вестници “Тунджа” и “Тракиец”. Организатор е на
ямболските модернисти и е редактор на авангардното списание “Кресчендо”. Специализира
изкуствознание в Париж (1938-39 г.) Контактува с най-видните български и чужди интелигенти на XX в.
Автор е на около 40 книги. Умира в София на 3 септември 1991.
Тотю Брънеков- (1904, 23 юли). Известен ямболски журналист, общественик и ентусиазиран турист.
Завършва Софийския университет, специалност естествена история и агрономство. Автор на трудове за
земеделието и дългогодишен главен редактор на в. “Тракиец”.
100 години от рождението на:
Акад. Куньо Стоев- (1914-1982). Автор на множество научни трудове по лозарство и винарство.
Марко Бехар- (1914, 12 март). Известен ямболски художник- карикатурист. Сътрудник на в. “Жупел”,
основател на в. Стършел”, преподавател в Художествената академия по графична техника. Умира на 15
септември 1973 г. в София.
90 години от рождението на:
проф. д-р Атанас Кехайов- (р. 1924). Автор на книгите “Дифференциально-диагностические проблемьi
в отоневрологии”, “Ръководство по отоневрология” и “Сенсорньiе и биохимические проблемьi
вестибулярной патологии”.
80 години от рождението на:
Атанас Радойнов е роден на 21 януари 1934 г. в с. Горска поляна, община Болярово, Ямболска област.
Завършил е специалност българска филология във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Работил е като
учител, художник по промишлена естетика, журналист. Носител е на литературните награди на Община
Бургас: плакет Пегас (1998, 2004) и плакет “Петко Росен” (2006). Почетен гражданин на Бургас. Член на
СБП.
ст.н.с I ст.д.с.н. Вълю Вълев – (1934)- Автор на разработки в областта на растениевъдството.
Георги Йорданов е роден на 21 февруари 1934 г. в с. Поляна, община Стралджа. Завършил е
Педагогическото училище в Ямбол. Първите му публикации излизат във в. “Народна армия”, а по-късно
работи като кореспондент на “Работническо дело” и “Отечествен фронт”. През 1984 г. става носител на
националната награда на СБЖ “Златно перо”. Дълги години работи като редактор във в. “Народен
другар”. Завършва трудовата си кариера като главен редактор на “Елховска дума”.
к. ик. н. Георги Шаламанов (р. 1934). Автор на кн. “Кадровото осигуряване на селищните системи от
Странджа- Сакар”.
проф. дфн Иван Сарандев- (1934, 29 февр.) Специалист в областта на литературната история и
анкетиране на българския литературен авангард.
Недялко Динев- (1934, с. Дряново Ямболско). Поет. Работил е като журналист и редактор в редица
местни средства за масова информация.
Николай Домусчиев е роден на 18 октомври 1934 г. в с. Горска поляна, община Болярово, Ямболска
област. Завършил е Институт за учители в Бургас. 40 години е бил учител в Болярово и Сливен по
български език и музика. Той е един от основателите на Националния музикално-фолклорен съюз.
Член на СНБП.
Пенка Папазова- (1934, 16 апр.). Поетеса, автор на 5 стихосбирки.
Ради Царев –(1934 )- Писател, автор на исторически романи, повести, научно-популярни очерци за
животни и туристически маршрути. Умира на 5 юни 2005 г.
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Димчо Рошманов ( 1934 г. 29 ян.) - справка д.т.64 46 86
70 години от рождението на:
Георги Братанов- (1944, 17 март). Автор на 30 книги, публицистика и поезия. Стихове на Братанов са
преведени на английски, испански, руски, финландски и френски. Умира на 5 май 2000 г.
Павлина Димитрова- (1944,). Поетеса, автор на книгата “Отречени разстояния”.
60 години от рождението на:
Вела Чанчерова (Величка Николова) (1954, 29 юли)- Поетеса, автор на книгите “Ранина”, “Горчиви
сенки”.”Домът на сърцето”, “Сонет за мълчанието”.
Катя Маринова (1954, 25 септ.)- Поетеса, автор на книгите “Исамо болката ни оцеля”, “Пророчица”,
“Душа по стръмното”, “Броеница в отвъдното”.
Кольо Пехливанов- (1954, 23 апр.)- Актьор, съавтор на книгата “Моабет без парса”.
Красимира Трифонова- (1954, 11 май)- Поетеса, автор на книгите -“Болка и любов”, “Огнена стихия”,
Бели нарциси”, “И пак ти любов”, “Слънчев мост”.
50 години от рождението на:
Георги Дичев- (1964, 9 септ.). Поет, автор на книгите “Гергьовден”, “Сълзите на огъня”, “Паноптикум”.
Иван Желев е роден на 21 февруари 1964 г. в гр. Ямбол. Завършил е худротехническо строителство
във ВИАС- София. Печели наградата на поетичния конкурс “Южна пролет” през 1996 г. с книгата си
“Ангел и оазис”. Живее и работи в София. Член на СБП .
СЪБИТИЯ
125 г. от създаването на Гимназия „Васил Левски”
25 май 1904 г- В Ямбол е направена първата кинопрожекция. Чарлз Нобл, представител на английската
фирма “Бляк енд Уайт”, прожектира в читалище “Съгласие” заснет от него филмов материал. (110 г)
септември 1964 г- В Ямбол е открит Институт за учители-специалисти (50 г)
24 декември 1944 г.- Учредява се читалище “Янко Кирчев” в кв. Каргона (сега читалище “Пробуда”) (65
г)
6 март 1894 г- Излиза първият брой на в. “Каргуна”- местен орган на стамболовистите. Редактор и
собственик е Хр. Стойнов. Отпечатани са 10 броя. (120 г)
5. Да продължи поддържането на витрината с най-новите творби на ямболски автори, както и
тематичните изложби, свързани с бележити дати и събития
Срок : постоянен
Отг : Соня Митева
6. Да се организират витрини с произведения на гостуващи автори от Ямбол и страната
Срок : I – IV трим.
Отг : Димитър Бечев, Соня Митева

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