ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
"ГЕОРГИ РАКОВСКИ" - ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :
Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2017 година ще бъде
подчинена на следните основни задачи:
1. Ремонт, преструктуриране и оптимизиране на библиотечните пространства за по-добро
съхраняване на библиотечните единици
2. Търсене на нови форми и методи за разширяване на читателския състав и подобряване качеството и
ефективността на библиотечното обслужване
3. Продължаване на пресигнирането на основния фонд в съответствие с утвърдената
класификационна схема
4. Редовно поддържане на WEB-страницата на библиотеката, пълноценно използване на
възможностите за on-line справки и търсене в каталози и картотеки, обслужване и справки чрез
електронна поща
5. Създаване на нов тип информационни услуги за читателите на библиотеката чрез изграждане на
пълнотекстови и графични бази данни за най-често търсените документи и предоставянето им на
електронен носител чрез пълноценно използване на Интернет
6. Разширяване на справочно-информационната и издателска дейност на библиотеката върху
основата на изградените собствени бази данни и автоматизираната текуща национална библиография
и книгопис, дигитализиране на най-ценните краеведски издания
7. Инвентаризация на фонда на читални
8. Реорганизация на основните книгохранилища с цел оптимизиране на библиотечното пространство
9. Продължаване на дейностите по създаване и въвеждане на електронни инвентарни книги в
съответствие с изискванията на Наредба N: 3 от 18.11.2014 г. за съхраняване, ползване и
разпореждане с документи от библиотечния фонд

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Kачествени показатели:
Библиотечен фонд
Hабавени документи
Отчислени документи

Изпълнение 2016

План 2017

266677
2350
6372

268177
3000
4500

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
Димитринка Господинова
3. Да продължи редактирането на описанията в електронния каталог на библиотеката.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
Димитринка Господинова
4. Да продължи въвеждането на нови описания в създадената база данни за плочи, ноти.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
Димитринка Господинова
5. След предаване на всяка обработена пратка от библиотечни материали да се размножава работна
инвентарна книга в електронен вариант.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова
6. Да продължи пресигнирането на библиотечния фонд съгласно изискванията на библиотечните
стандарти и УДК.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
Димитринка Господинова
7. 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
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Димитринка Господинова
8. 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
9. 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
10. 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
11. Да продължи разработването на проекти за закупуване на книги съвместно с Министерство на
културата и различните издателства .
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Йорданка Динева
Димитринка Господинова
12. В съответствие с изискванията на Наредба N: 3 от 18.11.2014 г. за съхраняване, ползване и
разпореждане с документи от библиотечния фонд да продължи създаването и редовното поддържане
на електронна инвентарна книга за текущо ползване в библиотечната мрежа
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ
ЧИТАТЕЛИТЕ

И

СЪДЪРЖАНИЕ

НА

РАБОТАТА

С

А. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ НАД 14 ГОДИНИ
Всички обслужващи звена на библиотеката да подчинят своята работа с читателите за постигане на
следните годишни показатели през 2017 г.:

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

3 000
136 500
50 000

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ
1. През 2017 г. в Заемна за възрастни да се привлекат 1300 читатели, да се заемат 61 000 библиотечни
документи и се осъществят 20 000 посещения
Срок : I - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова, Х. Начева
2. Да продължи качественото библиотечно 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, Х.Начева
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, със съдействието на държавни
институции, общинските звена и служби
Срок : I - IV трим.
Отг : Отг : С. Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова, Х. Начева
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. Иванова, Х. Начева
6. Да се подредят основно книгите в книгохранилищата в сградата
Срок : II - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова, Х. Начева
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, Х. Начева
8. Да се популяризират съвременни български автори и техните произведения чрез витрината “Нови
книги”, срещи със съвременни творци, индивидуални беседи с редовните читатели
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Срок : I - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова, Х. Начева
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, Х. Начева
ЧИТАЛНИ
1. През 2017 г. да се регистрират за читални N: 1, N:2 и N:3 250 читатели, да се заемат 50 000
библиотечни единици и се направят 15 000 посещения. В читалнята по музика да се регистрират 50
читатели, да се раздадат 500 библиотечни единици и се регистрират 250 посещения.
Срок : I - IV трим.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
2. Да продължи текущата ежедневна регистрация на получаваните периодични издания в
специализираната компютърна програма за периодика.
Срок : I - IV трим.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
3. Да се подготви и предаде подборно периодика за подвързия.
Срок : I трим.
Отг : Т. Йовчева, М. 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 : Д. Попов
5. В читалня 1 да се поддържа постоянно витрината за нови книги и справочници.
Срок : I - IV трим.
Отг : Т. Йовчева
6. 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: Т. Йовчева М. Стефанова,
7. Да се наредят изложби по повод 145 г. от рождението на Йордан Иванов –историк, етнограф,
архиолог и филолог /1872 – 1947/; 145 г от рождението на Гоце Делчев – революционер, идеолог и
ръководител на вътрешната македоно-одринска революционна организация /1872-1903/.
Срок : януари.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
8. Да се наредят изложби по повод на 135 г. от рождението на Владимир Димитров-Майстора –
български художник /1882-1960/; 135 г. от рождението на Добри Немиров – български автор на
разкази, романи, пътеписи, библиотекар на Българското книжовно дружество /по-късно БАН/ и в
Министерството на благоустройството /1882-1945/.
Срок : февруари
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Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
9. По повод 3 март – Освобождението на България да се подреди изложба с фотоси, албуми и др.
материали от фонда на библиотеката.
Срок : март
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
10. Да се наредят изложби по повод 120 г. от рождението на Иван Милев – български живописец,
илюстратор и сценограф /1897-1927/; 190 г. от смъртта на Лудвиг ван Бетховен – немски композитор
/1770-1827/.
Срок : март
Отг : М. Стефанова, Т. Йовчева
11. Да се наредят изложби по повод 105 г. от рождението на Парашкев Хаджиев – български
композитор /1912-1992/; 565 г. от рождението на Леонардо да Винчи – италиански живописец,
склуптор, архитект и учен /1452-1519/.
Срок : април
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
12. Да се нареди изложба по повод 24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета
и култура и по повод 125 г. от създаване на стихотворението на Стоян Михайловски «Върви, народе
възродени», впоследствие всеучилищен химн /Русе, 1892 г./.
Срок : май
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
13. Да се нареди изложба по повод 135 г. от рождението на Игор Стравински – руски композитор
/1882-1971/.
Срок : юни
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
14. Да се наредят изложби и да се изготвят презентации за участниците в забавното лятно училище по
повод 140 г. от рождението на Елин Пелин /Димитър Стоянов/ - български писател /1877-1949/ и 115
г. от рождението на Ангел Каралийчев – български писател, автор на много книги за деца /1902-1972/.
Срок : юли
Отг :Н. Янкова, М. Стефанова
17. Да се подреди изложба по повод 105 г. от рождението на Христо Тренков – български
библиограф и юрист, развива препоръчителната и текущата национална библиография /1907-177/.
Срок : август
Отг : Т. Йовчева, Н. Янкова
18. Да се подреди изложба по повод 195 г. от рождението на Добри Чинтулов – български
възрожденски поет и културно-просветен деец /1822-1886/.
Срок : септември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
19. Да се подреди изложба по повод 150 г. от смъртта на Г. С. Раковски – основоположник на
организираната националнореволюционна борба за Освобождението на България /1821-1867/.
Срок :октомври
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
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20. Да се подреди изложба по повод Деня на народните будители и 125 г. от смъртта на Иван Богоров
– български енциклопедист от Възраждането, създател на първия български вестник «Български
орел»; 295 г. от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, пръв идеолог на
Българското национално Възраждане /1722-1773/; 255 г. от написването на «История
славянобългарска»/1762/.
Срок : ноември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
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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
Д. Тагарева
2. За създаване на трайни навици за четене Детски отдел да продължи да организира
традиционните колективни посещения в библиотеката.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
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
Д. Тагарева
4. Националният празник 3 март да се отбележи съвместно с ученици от ОУ „Димчо Дебелянов”.
Срок: м. март
Отговорник: Н. Хаджиева
5. 255 години от написването на История славянобългарска и 295 години от рождението на
Паисий Хилендарски да се отбележи с беседа пред ученици от представител на РИМ, гр. Ямбол.
Срок: м. април
Отговорник: Д. Тагарева
6. Детски отдел да участва със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви
и кампании :
- Международен ден на детската книга

Срок: м. април
Отговорник: Д. Христова

- 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: Д. Тагарева
Д. Христова
7. Да се изготвят и разпространят по училищата препоръчителните списъци за лятното четене на
учениците.
Срок: м. май
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
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8. „Лято в библиотеката” – занимания през лятото на деца в Детски отдел.
Срок: м. юни – м. август
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
9. Денят на народните будители да се отбележи съвместно с ученици от ОУ „Димчо Дебелянов”.
Срок: м. октомври
Отговорник: Д. Тагарева
10. Награждаване на „Най-добър читател на Детски отдел за 2017 г.”
Срок: м. декември
Отговорник:Д. Христова
11. 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
Д. Тагарева
12. С изложби от книги и конкретни изяви да се отбележат следните годишнини:
135 години от рождението на Алън Милн – м. януари
110 години от рождението на Емилиян Станев – м. февруари
130 години от рождението на Димчо Дебелянов – м. март
115 години от рождението на Ангел Каралийчев - м. август
120 години от рождението на Асен Разцветников м. ноември
110 години от рождението на Астрид Линдгрен – м. декември
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
13. Да се води системна работа със закъснелите читатели.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова

-

14. Периодично да се прочиства основният фонд от физически изхабени и остарели по съдържание
материали.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
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III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА, ИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ И КРАЕЗНАНИЕ
1. Основнa задачa в дейността на отдела e текущо поддържане на актуалната краеведска картотека
"CDF" през 2017 г. с прикачване на пълнотекстови описания на статии, снимки и други към записите
в електронната картотека.
Срок: постоянен
Отг: Соня Митева, Румяна Андреева
2. Дигитализиране на архивния местен периодичен печат (1922-1944г.).
Срок : м. януари - юни
Отг : А2 формат – Нонка Керанкова, Румяна Андреева
А3 формат – Димитър Попов
3. Подмяна на захабени томове на вестник «Народен другар» с такива в добро състояние от
допълнителните екземпляри в хранилище .
Срок: март
Отг. : Румяна Андреева, Димитър Александров
4. Освобождаване на Справочен фонд от морално и физически остарели библиотечни единици.
Срок: януари-ноември
Отг.: Румяна Андреева, Соня Митева
5. Да се издаде в електронен вариант краеведски бюлетин за местния периодичен печат за 2016 г.
Срок : м. октомври
Отг : Румяна Андреева
6. 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
Годишнини от рождението на творци от ямболски произход:
180 години от рождението на:
Ради Ив. Колесов, народен учител, читалищен деец и преводач , писар на четата на Никола
Филиповски (Капитан Дядо Никола) през 1856 г- 26 дек. 1837 г
165 години от рождението на:
Атанас Кратунов- (р. 1852 г.), един от основателите на тайния ямболски революционен комитет
(1873 г.). Обесен на 28 юли 1876 г. в Одрин.
160 години от рождението на :
Никола Върховски – р. 1857
140 години от рождението на :
Стефан Димитров, кмет на града 1907-1909 г и първи редактор на в. «Тракиец»
135 години от рождението на :
инж. Жеко Георгиев (1882-1957)
Иван Карановски (р. 5 април 1882-1960)
115 години от рождението на :
проф. Кръстьо Чанев (1902-1992)
Матвей Вълев (Димитър Христов Вълев) (р. 21 окт. 1902-1944)
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Петър Николов Аджаров- р.7 ноем. 1902 г
Тодор Драганов (1 септ. 1902-1978)
105 години от рождението на :
проф. Борис Спасов (р. 1912)
95 години от рождението на :
Георги Бъчваров- р.22 февр. 1922
проф. д-р Николай Купенов (р. 1922)
90 години от рождението на :
проф. Иван Славов – р. 14 февр. 1927
д-р Илия Бахаров- р. 22 март 1927
Димитър Дублев- р. 12 юли 1927
Велко Вълканов- р. 16 ноем. 1927
проф. Георги Марков (1927-1987)
проф. д-р Иван Попиванов – р. 30 ноем. 1927 , ред. във в. «Нар. другар»
проф. д-р Крум Койчев р. 1927
проф. Моско Москов- р. 1927
85 години от рождението на :
Стоян Илиев - р. 2 май 1932
Павел Бакалов (худ.)- р. 14 септ. 1932
80 години от рождението на :
Димитрина Бояджиева- р. 30 юли 1937
доц. к.м.н. Николай Недков (р. 1937)
75 години от рождението на :
Георги Василев- р. 25 апр. 1942
Димитър Яръмов – (р.16 май 1942-2003)
Димитър Арабаджиев - р. 20 юли 1942
Георги Зайков (худ.)- 14 дек. 1942
70 години от рождението на :
к.ю.н. Любен Корнезов- р. 1947
Юлияна Донева – р. 7 февр. 1947
Динка Илкова – р. 3 авг. 1947
65 години от рождението на :
Елена Дойчева- р. 19 март 1952
Маргарита Бъчварова- р. 15 окт. 1952
Тоня Борисова- р. 13 ноем. 1952
Борис Янев р.- 1952
60 години от рождението на :
Мария Панайотова- р. 1957г
Силвия Шишкова – 24 септ. 1957 г.
55 години от рождението на :
Ани Рибарова– р.22 април 1962
50 години от рождението на :
Таня Хаджидимитрова – 12 май 1967 г.
Годишнини от смъртта на творци от ямболски произход:
70 години от смъртта на:
Методи Вечеров – 1947 г.
Панайот Керемидчиев – 1947 г.
20 години от смъртта на:
Лео Коен - 1957 г.
20 години от смъртта на:
11

Милан Бонев – 1999 г.
15 години от смъртта на:
Стефан Чирпанлиев – 21 юни 2002 г.
Годишнини от събития:
255 години от написването на «История славянобългарска» от Паисий Хилендарски – 1762 г
155 години от създаването на Първата българска легия в Белград от Г. С. Раковски. Левски
участва в Легията- 1862 г.
155 години читалище «Съгласие»- Ямбол- окт. 1862 г. Негови дейци са били видни дейци на
национално-освободителното движение- Ради Колесов, Георги Дражев и др.
135 години от осветяването на храм-паметника «Св. Александър Невски» в присъствието на
руския консул в Бургас.
95 години от полагане основите на сградата на Популярна банка (днешната библиотека).
Архитект на сградата е Трендафил Гюлев- 15 юни 1922 г.
95 години от избухването на общата стачка на тютюневите работници в Ямбол- 21 ноем. 1922г.
90 години от основаването на дружество на журналистите в Ямбол, под ръководството на Асен
Кърджиев, ред. на в. «Тунджа». В ръководството са Тотю Брънеков и Лео Коен – 3 юли 1927 г.
90 години от откриването на начално училище «Професор Нойков»
65 години от създаването на Исторически музей в Ямбол- 1 февр. 1952г.
45 години от откриването на Младежки дом в Ямбол- 30 юни 1972 г.
30 години община «Тунджа», ДВ бр. 78 от 9.10.1987 г
Срок : постоянен
Отг : Соня Митева
7. 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
8. Да се организират витрини с произведения на гостуващи автори от Ямбол и страната
Срок : постоянен
Отг : Димитър Бечев, Соня Митева

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