ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
"ГЕОРГИ РАКОВСКИ" - ЯМБОЛ ЗА 2019 Г.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :
Дейността на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол през 2019 година ще бъде
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

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Kачествени показатели:

Библиотечен фонд
Hабавени документи
Отчислени документи

Изпълнение 2018

План 2019

266772
6370
1670

267772
3500
2500

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 Добревска
Димитринка Господинова
3. Да продължи редактирането на описанията в електронния каталог на библиотеката.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Нонка Добревска
Димитринка Господинова
4. Да продължи въвеждането на нови описания в създадената база данни за плочи, ноти.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова
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 изискванията
на библиотечните стандарти и УДК.
Срок: I – IV трим.
Отг. Светла Славова, Нонка Добревска
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, Нонка Добревска
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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. Нонка Добревска
Димитринка Господинова
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 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, Нонка Добревска
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 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 през 2019 г.:

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

3 120
145 000
57 250

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ
1. През 2019 г. в Заемна за възрастни да се привлекат 1250 читатели, да се заемат 67 000 библиотечни
документи и се осъществят 22 500 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 баркод 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 подреди основно чуждата и руска художествена литература в книгохранилището в Детски
отдел
Срок : II - IV трим.
Отг : С.Йорданова, М. Иванова, Х. Иванова, Х. Начева
7. Да се стимулира дарителството посредством индивидуални разговори, чрез поставяне на видно
място на списъци с имената на обществените организации и граждани, които са станали дарители
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 читатели, проявили интерес
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
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ЧИТАЛНИ
1. През 2019 г. да се регистрират за читални N: 1, N:2 и N:3 450 читатели, да се заемат 54 000
библиотечни единици и се направят 19 500 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
Хр. Методиева, Н. Янкова
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 «Библиотеката днес – възможности, достъпност, информираност», 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:
- 210 г. от рождението на Луи Брайл, френски педагог, създател на азбуката за слепи/18091852/;
- 15 г. от смъртта на Йордан Радичков, бълг. писател и драматург /1929-1897/;
- 140 г. от рождението на Пейо Яворов, поет и драматург/1878-2004/;
- 260 г. от рождението на Робърт Бърнс, шотландск поет/1759-1796/;
- 185 г. от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев, руски химик, съставител на
периодичната система на химичните елементи/1834-1907/.
Срок : януари.
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
8. Да се наредят изложби по повод:
- 150 г. от излизането на 1 бр. на сатирично-хумористичния вестник «Тъпан», на който
активно сътрудничи Христо Ботев /1869-1870/;
- 455 г. от рождението на Галилео Галилей, италиански астроном, физик и механик /15641642/.
Срок : февруари
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
9. Да се наредят изложби с документи от фонда на библиотеката по повод:
- 140 г. от рождението на Александър Стамболийски, български политик и държавник,
министър-председател /1879-1923/;
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- 215 г. от рождението на Йохан Щраус баща, австрийски композитор, цигулар и диригент
/1804-1849/;
- 140 г. от рождението на Алберт Айнщайн, физик-теоретик, един от създателите на
съвременната физика /1879-1955/;
- 90 г. от излъчването на първото българско радиопредаване от малка радиостанция в
София, 1929 г. .
Срок : март
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
10. Да се наредят изложби по повод:
- 175 г. излизането на бр. 1 на сп. Любословие или периодическо повсеместно списание» първото българско списание, издавано и редактирано от Константин Фотинов, Смирна /1844-1846/;
- 140 г. от обябяванета на София за столица, 1879 г.;
- 115 г. от рождението на Любомир Пипков, български композитор и музикален педагог,
професор /1904-1974/;
- 140 г. от създаваноето на българската поща; 140 г. от приемането на Търновската
конституция на Княжество България, 1879 г.
Срок : април
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
11. Да се наредят изложби по повод:
- 140 г. от пускането в обръщение на първата българска пощенска марка, 1879 г.;
- 95 г. от рождението на Булат Шалвович Окуджава, руски поет и прозаик /1924-1997/;
Срок: май
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
12. Национална библиотечна седмица - Читалня на открито пред библиотеката
Срок : май
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
Хр. Методиева, Н. Янкова
13. Да се подреди изложба по повод 24 май - Ден на славянската писменост и на българската
просвета и култура.
14. Ден на Ямбол – г. „Ний ямболци сме с дивна мощ” – Илия Бахаров и др. .....
Срок : юни
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова, Румяна Андреева
15. Да се наредят изложби по повод:
- 2 юни - Деня на Ботев и загиналите за свободата на България;
- 420 г. от рождението на Диего Веласкес, испански живописец/1599-1660/;
- 110 г. от рождението на Димитър Димов, български писател и драматург/1909-1966/ ;
- 105 г. от началото на Втората балканска /Междусъюзническа/ война;
Срок : юни
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
16. Във връзка с провеждането на заниманията в забавното лятно училище,
16.1. Да се нареди изложби:
- «Книги с автограф»;
- «Старопечатни и редки и ценни издания»;
- «Различните книги»;
16.2. Да се подготвят часове по световно изкуство, по случай:
- 135 г. от рождението на Амедео Модиляни, италиански живописец/1884-1958/;
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- 175 г. от рождението на Иля Ефимович Репин, руски художник /1844-1930/.
Срок : юли
Отг : Н. Янкова, М. Стефанова, Т. Йовчева
17. Да се подредят изложби по повод:
- 155 г. от рождението на Петър Константинов Дънов, български теолог и философ /18641944/;
- 140 г. от излизането на бр. 1 на «Държавен вестник», София, 1879 г.
Срок : юли
Отг : Т. Йовчева, Н. Янкова
18. Да се подреди изложба по повод:
- 160 г. от рождението на Никола Енев Начов, бълг. писател, историограф, библиограф и
етнограф, автор на първата българска отраслова библиография /1858-1940/.
Срок : септември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
19. Страници от историята на ямболската журналистика и книгоиздаване – среща с ямболски
журналисти по повод кръгли годишнини от издаването на в- к „Тракиец” и „Народен другар” и 125
години от основаването на първата печатница в гр. Ямбол
Срок : септември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова, Румяна Андреева
20. Да се подредят изложби по повод:
- 185 г. от рождението на Любен Стойчев Каравелов, български писател, публицист,
революционер-демократ;
- 145 г. от рождението на Николай Константинович Рьорих/1874-1947/;
- 90 г. от рождението на Йордан Радичков, български писател и драматург/1929-2004/;
- 160 г. от рождението на Александър Теодорович – Балан, български езиковед, библиограф
и литературен историк/1859-19/.
Срок : октомври
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
21. Да се организира екскурзия с посещение на къщата на Любен Каравелов по повод Деня на
народните будители;
Срок : ноември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
22. Да се подредят изложби по повод:
- 75 г. от рождението на Ставри Калинов, български склуптор и художник /1944/;
- 155 г. от рождението на Анри Лотрек, френски живописец /1864-1901/.
Срок : ноември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
23. Да се подредят изложби по повод:
- 140 г. от основаването на Народната библиотека «Иван Вазов» през 1879 г.;
- 160 г. от рождението на Джакомо Пучини, италиански оперен композитор /1858-1924/.
Срок : декември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
24. Да се организира вечер, посветена на 100-годишнината от рождението на з.д.к. Марин Беленозов,
дългогодишен директор на библиотеката
Срок : ноември
Отг : Т. Йовчева, Р. Андреева
25. Да се организира среща с Игор Чипев във връзка със 125 г. от издаването на романа «Под игото»
като самостоятелно издание
Срок : ноември
Отг : Т. Йовчева, М. Стефанова
7

Б. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ПОД 14 ГОДИНИ
1. През 2019 г. в Детски отдел да се привлекат 1400 читатели, да се заемат 24 000 библиотечни
документи и се осъществят 15 000 посещения
2. 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
3. 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
4. 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
5. 141 години от освобождението на България от османско владичество да се отбележи с ученици от
ОУ „Николай Петрини”.
Срок: м. март
Отговорник: Д. Христова
6. Детски отдел да организира Седмица на детската книга със следните мероприятия:
- „Любимата книга Под игото”- презентация, посветена на 125 години от излизането на
романа като самостоятелно издание.
- Презентация „ Българска народна митология”
Срок: м. април
Отговорник: Д. Христова
7. Детски отдел да участва със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и
кампании :
- Международен ден на детската книга да се отбележи с презентация „Майстори на баснята” пред
ученици от начален курс.
Срок: м. април
Отговорник: 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”
 Документална изложбa, посветена на 143 години от Бояджишкият бунт
 Презентация, посветена на 195 години от излизането на първат а учебна книга „Рибен
буквар” на д-р П. Берон.
Срок: м. май
Отговорник: Д. Тагарева
Д. Христова
Н. Хаджиева
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8. Да се изготвят и разпространят по училищата препоръчителните списъци за лятното четене на
учениците.
Срок: м. май
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
9. „Лято в библиотеката” – занимания през лятото на деца в Детски отдел. Заключителен хепънинг и
награждаване на най-активните участници
Срок: м. юни – м. юли
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
Н. Хаджиева
10. Денят на Народните будители да се отбележи съвместно с ученици.
Срок: м. октомври
Отговорник: Д. Тагарева
11. Да продължат да се уреждат традиционните витрини и тематични кътове с литература по
следните теми:
 Любими детски поредици
 Енциклопедии за малките читатели
 Ден на Ямбол
 „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:
 120 години от рождението на Ерих Кестнер – м. февруари
 250 години от рождението на Иван Крилов – м. февруари
 155 години от рождението на Бранислав Нушич – м. октомври
 90 години от рождението на Йордан Радичков - м. октомври
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
Д. Тагарева
13. Да се води системна работа със закъснелите читатели.
Срок: постоянен
Отговорник: Д. Христова
Н. Хаджиева
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 2019 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 издаде в електронен вариант краеведски бюлетин за местния периодичен печат за 2018 г.
Срок : м. декември
Отг : Румяна Андреева
4. По случай навършването на юбилейни годишнини да се подредят витрини с творби на следните
местни автори, културни дейци и общественици:
135 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).
130 години от рождението на :
Васил Карагьозов-(1889, 21 ноем.)-поет, преводач, учител. Автор на стихосбирките “Пролетарски песни”
(1908), “Отронени листа” 1912, “Тайните на Вардар” (1921) и преводач на произведения на Флобер, Пол
Верлен, Йожен Потие, Теофил Готие и др. Загинал през 1925 г.
Стоян Митев - (1889, 10 окт.)- Кмет на Ямбол (1918-1919; 1924-1934; 937-1944). На 9 септ. 1944 г. е
арестуван, осъден от Народния съд и разстрелян на 19 февр. 1945 г.
125 години от рождението на :
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- Ж. Паскен, А.
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.
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.
115 години от рождението на :
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.
Дългогодишен главен редактор на в. “Тракиец”.
110 години от рождението на :
Любомир Дойчев(1909, 30 ян. в Русе- 1991, 26 ян.). Поет, сатирик, историограф, познавач на
предосвобожденската епоха и особено делото на Васил Левски.
100 години от рождението на:
Марин Беленозов- първият директор на РБ “Г.С.Раковски”- Ямбол (11 юли 1919-14 ян.1999)
Ваня Газдова (16 март 1919-30 май1995);
90 години от рождението на :
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Димитър Вълев (1929, 4 окт., с. Лесово) - Писател, журналист, кореспондент и редактор в редица централни
периодични издания. Член на СБП. Умира на 6 юли 2004 г.
Стоян Стоянов (1929, с.Бояново, Ямболско). По образование и професия агроном. Пише и публикува
афоризми.
85 години от рождението на :
Георги Йорданов (21 февр1934), журналист и белетрист
проф. дфн Иван Сарандев- (1934, 29 февр.) Специалист в областта на литературната история
Недялко Динев- (1934, с. Дряново Ямболско) Поет. Работил е като журналист и редактор в редица местни
средства за масова информация.
Пенка Папазова- (1934, 16 апр.). Поетеса, автор на 5 стихосбирки.
Ради Царев –(1934 г)- Писател, автор на исторически романи, повести, научно-популярни очерци за животни
и туристически маршрути. Умира на 5 юни 2005 г.
80 години от рождението на :
доц. к.п.н. Мария Рошманова (1939)- Автор на 4 книги – “С възрожденски порив- Петър Нойков (18681921)”, “Нравствената култура при общуване в семейството”, “Проф. Петър Нойков”. “Нравствената култура
при общуване в училище”.
75 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, 10 юли). Поетеса, автор на книгата “Отречени разстояния”.
70 години от рождението на :
Димо Тюфекчиев- (1949)- Поет, автор на книгата “Трева в съня ми никне”.
Димитър Митев (1949, 7 авг.) - Поет
60 години от рождението на:
Стоян Чобанов (1959, 15 апр.), автор на книгите: “Оцелели замъци”, “Несретници без луна”, “Всички сме от
тях”, “Лунни разкази”, “Жълтата стая”.

Срок : постоянен
Отг : Соня Митева
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 : постоянен
Отг : Димитър Бечев, Соня Митева

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