ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
"ГЕОРГИ РАКОВСКИ" - ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :
Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2018 година ще бъде
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 по-добро
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

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Kачествени показатели:

Библиотечен фонд
Hабавени документи
Отчислени документи

Изпълнение 2017

План 2018

262072
2393
6998

262572
4000
3500

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, Нонка Керанкова
Димитринка Господинова
3. Да продължи редактирането на описанията в електронния каталог на библиотеката.
Срок: I – IV трим.
Отг. : Светла Славова, Нонка Керанкова
Димитринка Господинова
4. Да продължи въвеждането на нови описания в създадената база данни за плочи, ноти.
Срок: I – IV трим.
Отг. : Светла Славова, Нонка Керанкова
Димитринка Господинова
5. След предаване на всяка обработена пратка от библиотечни материали да се размножава работна
инвентарна книга.
Срок: I – IV трим.
Отг. : Светла Славова
6. Да започне прекласирането и пресигнирането на библиотечния фонд съгласно новите изисквания
на библиотечните стандарти и УДК.
Срок: I – IV трим.
Отг. : Светла Славова, Нонка Керанкова
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.
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Отг. : Светла Славова, Нонка Керанкова
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.: Нонка Керанкова,
Димитринка Господинова
10. Да се води периодично Регистър на даренията, в който да се вписват имената на дарителите, броя
на дарените книги и цената на придобитите екземпляри
Срок: I – IV трим.
Отг. : Светла Славова
11. Да продължи традицията за участие в проекти за закупуване на нови книги съвместно с
Министерството на културата и различните издателства.
Срок: I – IV трим.
Отг. : Светла Славова, Нонка Керанкова
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
138 000
53 250

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ
1. През 2018 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
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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, 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 2018 г. да се регистрират за читални N: 1, N:2 и N:3 280 читатели, да се заемат 52 000
библиотечни единици и се направят 18 000 посещения. В читалнята по музика да се регистрират 20
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,
Хр. Методиева, Н. Янкова
3. Да се подготви и предаде подборно периодика за подвързия.
Срок : I трим.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова,
Хр. Методиева, Н. Янкова
4. Да се подготви презентация «Мобилна библиотека», с която да се гостува в учебни заведения и
пенсионерски клубове, с цел привличане на нови читатели.
Срок : I трим.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова, Н. Янкова
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 140 г. от освобождението на гр. Ямбол; 155 г от рождението на
Алеко Константинов, бълг. писател, сатирик и пътеписец /1863-1897/; 140 г. от рождението на Пейо
Яворов, поет и драматург/1878-1914/; 80 г. от рождението на Владимир Висоцки, руски поет, певец и
актьор/1938-1980/.
5

Срок : януари.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
8. Да се наредят изложби по повод на 135 г. от рождението на Стоян Дринов, бълг. поет и преводач,
детски писател/1883-1922/; 120 г. от създаването на БТА – 1898; 145 г. от обесването на Васил Левски
/1873/.
9. „Поетична любовна наздравица” – творческа среща с местни автори, по повод 14 февруари.
Срок : февруари
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
10. Да се подреди изложба с фотоси, албуми и др. документи от фонда на библиотеката по повод 140
г. от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България от османско
владичество /1878/.
Срок : март
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
11. Да се наредят изложби по повод 125 г. от рождението на Райко Алексиев, бълг. художник,
карикатурист и журналист/1893-1944/; 175 г. от рождението на Петко Каравелов, бълг. политик,
министър-председател на България 1884-1886 г. /1843-1903/; 85 г. от рождението на Борис
Карадимчев, бълг. композитор и преподавател /1933/; 165 г. от рождението на Винсент ван Гог,
холандски живописец /1853-1890/.
Срок : март
Отг : М. Стефанова, Т. Йовчева
12. Да се подреди изложба по повод Възкресение Христово.
Срок : април
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
13. Да се наредят изложби по повод 145 г. от рождението на Сергей Рахманинов, руски композитор и
пианист /1873-1943/; 95 г. от рождението на Радой Ралин, български поет, лирик и сатирик /19232004/.
Срок : април
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
14. Да се наредят изложби по повод 155 г. от първото честване на празника на светите братя Кирил и
Методий (от 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли); 205 г.
от рождението на Рихард Вагнер, немски композитор, създател на музикалната драма /1813-1882/; 65
г. от първото покоряване на връх Монт Еверест/1953/ от новозенландския алпинист Едмънд Хилъри
и шерпа Тенсинг Норгей.
Срок: май
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
15. Да се наредят изложби по повод Деня на Ботев (2 юни); 95 г. от смъртта на Александър
Стамболийски, бълг. политически и държавен деец /1879-1923/; 165 г. от смъртта на Захари Зограф,
бълг. художник и иконописец/1810-1853/; 105 г. от началото на Втората балканска
/Междусъюзническа/ война;
Срок : юни
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
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16. За участниците в забавното лятно училище, да се наредят изложби «Земя, хора, изкуство» и
«Книги с автограф» и да се изготвят презентации.
Срок : юли
Отг : Н. Янкова, М. Стефанова, Т. Йовчева
17. Да се подготвят часове по българска история по случай 150 г. от преминаването на четата на
хаджи Димитър и Стефан Караджа през Дунава при с. Вардим, Свищовско/1868/ и 135 г. от
възстановяването на Търновската конституция /1883/.
Срок : юли
Отг : Н. Янкова, М. Стефанова, Т. Йовчева
18. Да се подредят изложби по повод 115 г. от избухването на Илинденско-Преображенското
въстание /1903/; 130 г. от рождението на Дора Габе, бележита бълг. поетеса, преводачка и
общественичка /1888-1983/; 190 г. от рождението на Христо Г. Данов, основоположник на
българскато книгоиздаване /1828-1911/.
Срок : август
Отг : Т. Йовчева, Н. Янкова
19. Да се подреди изложба по повод 120 г. от рождението на Димитър Талев, бълг. писател /18981966/; 110 г. от провъзгласяването на независимостта на България /1908/.
Срок : септември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
20. Да се подредят изложби по повод 180 г. от рождението на Марин Дринов – бълг. възрожденски
историк и държавник; 115 г. от рождението на Джон-Винсънт Атанасов, учен, създател на първия
електронен цифров компютър /1903-1995/; 205 г. от рождението на Джузепе Верди, италиански
оперен композитор /1813-1901/; 185 г. от рождението на Алфред Нобел, шведски инженер,
индустриалец и учредител на Нобеловата награда /1833-1896/.
Срок : октомври
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
21. Да се подредят изложби по повод Деня на народните будители; 200 г. от рождението на Иван
Тургенев, руски писател /1818-1883/; 105 г. от рождението на Асен Босев, бълг. поет и преводач,
автор на детско-юношеска литература /1913-1997/.
Срок : ноември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
22. Да се подредят изложби по повод 140 г. от основаването на Националната библиотека «Св. св.
Кирил и Методий» през 1878 г.; 160 г. от рождението на Джакомо Пучини, италиански оперен
композитор /1858-1924/.
Срок : декември
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
Отг: 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
Отг: 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
Отг: Д. Христова, Д. Тагарева
4. „Благословена свобода” – среща – разговор с историк и презентация, посветена на 140 години от
освобождението на Ямбол и ямболското участие в създаването на първообраза на българското знаме.
Срок: м. януари
Отг: Д. Христова
5. За активизиране на четенето Детски отдел да организира и проведе читателска надпревара „Който
книгите чете, умен ще расте“ и да награди най-добрите участници
Срок: м. февруари - април
Отг: Д. Христова
6. „З март – ден рожден на свободата”- среща-разговор с ученици и презентация, посветени на 140
години от освобождението на България от османско владичество.
Срок: м. март
Отг: Н. Хаджиева
7. Детски отдел да организира Седмица на детската книга със следните мероприятия:
- Литературен празник „Приказникът Шарл Перо”
- Литературно четене „Ямболски легенди”
Срок: м. април
Отг: Д. Христова
8. Детски отдел да участва със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и
кампании :
- Международен ден на детската книга
Срок: м. април
Отг: Д. Тагарева
- 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”
Урок по родолюбие по повод 142 години от Бояджишкият бунт
„Символите на град Ямбол” - презентация пред ученици
Срок: м. май
Отг: Д. Тагарева, Д. Христова, Н. Хаджиева
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9. Детски отдел да вземе активно участие в организирането и провеждането на „Нощ в
библиотеката”.
Срок: 23. 04. 2018 г.
Отг: Д. Христова, Д. Тагарева, Нели Хаджиева
10. Да се изготвят и разпространят по училищата препоръчителните списъци за лятното четене на
учениците.
Срок: м. май
Отг: Д. Христова, Д. Тагарева
11. „Лято в библиотеката” – занимания през лятото на деца в Детски отдел.
Срок: м. юни – м. август
Отг: Д. Христова, Д. Тагарева, Н. Хаджиева
12. Денят на Народните будители да се отбележи съвместно с ученици.
Срок: м. октомври
Отг: Д. Тагарева
13. Награждаване за „Най-добър читател на Детски отдел за 2018 г.”
Срок: м. декември
Отг: Д. Христова
14. 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
Отг: Д. Христова, Д. Тагарева
15. С изложби от книги и конкретни изяви да се отбележат следните годишнини:
- 390 години от рождението на Шарл Перо – м. януари
- 90 години от рождението на Ено Рауд – м. февруари
- 120 години от рождението на Калина Малина – м. март
- 125 години от рождението на Елисавета Багряна - м. април
- 190 години от рождението на Лев Тостой - м. септември
- 115 години от рождението на Асен Босев – м. ноември
- 85 години от рождението на Панчо Панчев /Дядо Пънч/- м. ноември
Срок: постоянен
Отг: Д. Христова, Д. Тагарева
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16. Да се води системна работа със закъснелите читатели.
Срок: постоянен
Отг: Д. Христова, Н. Хаджиева
17. Периодично да се прочиства основният фонд от физически изхабени и остарели по съдържание
материали.
Срок: постоянен
Отг: 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 2018 г. с прикачване на пълнотекстови описания на статии, снимки и други към записите
в електронната картотека.
Срок: постоянен
Отг: Румяна Андреева, Соня Митева
2. Дигитализиране на архивния местен периодичен печат (1922-1944г.), както и на други библиотечни
материали с краеведски характер (снимки, картички, дипляни, справочници и др.).
Срок : м. януари - декември
Отг : Румяна Андреева, Соня Митева
3. Да се преподреди и прекласира отдел «Краезнание».
Срок : м. януари - декември
Отг.: Румяна Андреева, Соня Митева
4. Да се издаде в електронен вариант краеведски бюлетин за местния периодичен печат за 2017 г.
Срок : м. октомври
Отг : Румяна Андреева
5. По случай навършването на юбилейни годишнини да се подредят витрини с творби на следните
местни автори, културни дейци и общественици:
КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ НА ЯМБОЛСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
Изявени национални творци от ямболски произход
90 г. от рождението на проф. д-р Дочо Леков 11 октомври 1928;
90 г. от рождението на проф. д-р Иван Славов 14 февруари 1928;
90 г. от рождението на Иван Колев 2 септември 1928;
85 г. от рождението на Димитър Кралев 5 ноември 1933;
85 г. от рождението на проф. д-р Чавдар Добрев 21 август 1933;
80 г. от рождението на Петър Лозанов 21 февруари 1938;
70 г. от рождението на Пламен Панчев 31 август 1948;
70 г. от рождението на Исак Гозес 1948;
70 г. от рождението на д-р Тотко Найденов 23 март 1948;
60 г. от рождението на Румяна Карапеева 26 август 1958;
50 г. от рождението на Георги Господинов 7 януари 1968;
Членове на ямболското дружество на писателите
90 г. от рождението на Димитър Христов 30 април 1928;
90 г. от рождението на Елена Тотева 1 януари 1928;
90 г. от рождението на доц. д-р Сотир Сотиров 29 август 1928;
80 години от рождението на Димитър Въртигоров 15 август 1938;
70 години от рождението на Пейо Пеев 1948;
70 години от рождението на Таня Самсонова 1948;
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60 години от рождението на Волен Митев 3 май 1958;
60 години от рождението на Дочка Банева 31 август 1958;
60 години от рождението на Людмила Коджабашева 26 август 1958;
60 години от рождението на Стефан Качаков 10 февруари 1958;
50 г. от рождението на Щилияна Желева 1968.
6. 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
7. 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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