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ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

1. Утвърждаване името на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – гр. Смолян, като  
водещ културен и информационен център.  
2. Обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други 

носители на информация. 

3. Осъществяване на ефективно библиотечно-информационно обслужване за различни 

категории читатели, като със специално внимание се работи в областта на насърчаване на 

четенето при децата. 

4. Участие в проекти и  партньорски програми. Изграждане на местни партньорства 

 

А. ИЗГРАЖДАНЕ  И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АКТУАЛЕН БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД ОТГОВАРЯЩ НА  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ  НА РБ. 

Основни показатели Отчет 2018 План 2019 

Библиотечен фонд   247750 248 000 

Комплектуване 3172 3 250 

Отчисления 4336 3000 

Абонамент 104 100 

 
1.Комплектуване на библиотечните фондове: 
1.1.Комплектуване на библиотечните фондове  с книжни и некнижни носители на информация чрез покупка, 
дарение, участие в проекти и книгообмен с партньори. Покупката като начин на комплектуване да бъде 
водеща. Да се търсят допълнителни начини на финансиране и участие в проекти.  
Да продължи воденето на „Картотека на Отказите” за докомплектуване на фондовете. 

Отг.: Силвия Маламова 
1.2.Да се комплектуват 3 250 б. ед.  
 [Нови книги +Периодични издания и Некнижни носители на информация. ] 
От тях: 3000 книги , 150  ( графика, карти, DVD, CD, игри и др.) и 100 периодични издания. 

Отг.: Силвия Маламова 
1.3. Да се извърши абонамент на 100 периодични издания . 

Отг.: Силвия Маламова 
 
1.4.Да се изготви Режим на Съхранение на руската периодика                                            

 Отг.: Силвия Маламова 
Ирена Пушкарович 

2. Инвентаризация: 
2.1. Инвентаризация по Чл. 40., т. 2, буква В 
2.1.1. Заемна за възрастни / Подръчен фонд -  отрасъл 1 
 

  Отг. : Силвия Маламова 
                    Йорданка Василева 

Срок: м. декември 
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2.1.2. Изкуство /Фототрибуни 
Отг.:Силвия Маламова 

                                               Милка Матева 
Срок: м. декември 

2.2. Инвентаризация по чл. 40 , т. 1 
2.2.1. Справочен отдел /Справочен фонд 

Отг. : Силвия Маламова 
                    Светлана Хаджиева 

Срок: м. Декември 
2.2.2. Основен фонд /Старопечатни, редки и ценни издания 
 

.                           Отг.:    Силвия Маламова 
                                         Мария Щилянова 

Срок: м. Декември 
2.2.3. Да се отчислят установените при инвентаризацията липси, съгласно Наредба №3 от 18 ноемв.2014 г. 
за Съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд в отделите Справочен 
и Заемна за възрастни. 

Отг. Силвия Маламова 
Завеждащ отдели по звена 

 
3. Прочистване на библиотечния фонд: 
3.1. Прочистване на библиотечния фонд след Вторичен подбор съгласно Наредба №3 от 18 ноемв. 2014 г. 
за Съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 

Отг. Силвия Маламова 
Завеждащ отдели по звена 

 
3.2. Да се извърши вторичен подбор в отдел Заемна за възрасти, Детски отдел и Читални и се отчислят 
3000 библ. единици. 

Отг. Силвия Маломава 
Зав. отдели по звена 

3.3. Своевременно да се отчисляват периодичните  издания с изтекъл срок на съхранение . 
 

Отг. Силвия Маламова 
Ирена Пушкарович 

 
3.4. Да се изготвят Актове за отчисления и се отразят : в инвентарни книги, Азубчен каталог, Електронен 
каталог и КДБФ. Да се изчистят записите от ел. база данни със всички отчислени инвентарни номера. 

Отг. Силвия Маламова 
Завеждащ отдели по звена 

 
4. Обработка на фондовете: 
4.1. Групова и индивидуална регистрация на 3000 книги. 

Отг. Силвия Маламова 
Мария Щилянова 

4.2. Групова и индивидуална регистрация на 150  ( графика, карти, DVD, CD, игри и др.) 
Отг. Силвия Маламова 
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Милка Матева 
4.3. Групова и индивидуална регистрация на  100 периодични издания. 

Отг. Силвия Маламова 
Ирена Пушкарович 

 
4.4. Да се пресигнират  и пренасочат дублетни Справочници от Читални във Филала. 

Отг. Силвия Маламова 
Ирена Пушкарович 

 
 

5. Каталогизация: 
5.1. Да продължи поддръжката на Електронен каталог Книги, Некнижни носители, Ноти и Периодични 
издания.  

Отг. Силвия Маламова 
Завеждащ отдели по звена 

 
5.2. Да продължи поддръжката на служебен Азбучен каталог – Книги и Некнижни носители на информация 

Отг. Силвия Маламова 
Милка Матева 

 
6. Дейности по популяризиране: 
6.1.Да се изготви Бюлетин „Нови Книги” – 24 броя за Детски отдел и  Заемна за възрастни 

Отг. Силвия Маламова 
Мария Щилянова 

6.2. Да се направи Презентация  на „Краеведски книги – автографи” 
Отг. Силвия Маламова 

Светлана Хаджиева 

6.3. Да се направи Презентация  „Краеведския фонд – уникалност и възможности” 
Отг. Силвия Маламова 

Светлана Хаджиева 

6.4.Да се онагледи Фонда в Отдел Заемна за възрастни 

Отг. Силвия Маламова 
Петя Тодорова 
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Б. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА 

РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ЧИТАТЕЛИ 

А. Организация на обслужването 

           Обслужването на читателите се извършва от следните специализирани звена: 

 Заемна за възрастни 

 Читалня "Точни  и Хуманитарни науки" 

 Комплексен отдел "Изкуство" 

 Детски отдел и Филиал към него в ОУ „Ю. Гагарин” 

 Справочно -библиографски и краезнание 

Разпределение 

на количествените  планови показатели по звена за 2016 година 

№ Звено Читатели Посещения Заети б.м. 

1. Заемна за възрастни 1450 7150 24500 

2. Детски отдел 900 8500 13600 

3. Читалня   2700 11000 

5. Изкуство  1150 4500 

6. Библиотековедска читалня  700 400 

7. Краезнание  800  

 Всичко: 2350 21000 54000 

 

Б. Основни дейности  на  обслужващите звена: 

Заемна за възрастни 

1.Организация на фондовете в отдел Заемна за възрастни:  

1.1.Комплектуване, обработка и каталози 

1.1.1.През настоящата година ще продължи работата по проверка  и корекция на пропуски във фондовете 

заедно с отдел „Комплектуване”. 

                                                                    Срок: Постоянен 

                                                        Отговорници: Библиотекарите в отдела 
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1.1.2. Да се запази практиката от предходната година по изготвяне списък на книги по „откази”на читатели и 

докомплектуване на библиотечния фонд. Съвместно с отдел Комплектуване да се съгласуват и съставят 

списъци на нови заглавия. 

                                                                                    Срок: Постоянен 

                                                        Отговорник: П. Тодорова, Й. Димитрова 

 

 

1.2. Вторичен подбор и отчисления на фонда: 

1.2.1.Извършване на вторичен подбор и отчисляване на морално остаряла и физически скъсана 

литература.                                                                                 

                                                                         Срок: Постоянен 

                                                         Отговорници: Библиотекарите от отдела  

и С. Маламова 

 

1.2.2.Талониране  и проверка на липсващи  книги и съставяне Акт за отчисления за 2019 г. 

                                                                                     Срок: Постоянен 

                                                                        Отговорник: Здр. Сабрутева 

 

1.2.3.Изготвяне на Акт за отчисления по инвентаризацията на  1 отдел. 

                                                                                                        Срок:  Декември 

                                                                         Отговорник: Й.  Димитрова 

 

1.3.Периодично подреждане  естетически  и хигиенизиране, онагледяване на   подръчния и основен книжен  

фонд. 

                                                                                   Срок: Постоянен 

                                                                      Отговорник: Цв. Станишева, П. Тодорова 

 

2.Справочно – библиографска  и информационна работа: 

2.1.Даване на устни справки и консултации на читателите.Изпълнение на резервации по заявки за книги 

чрез  съобщения . 

                                                                           Срок : Постоянен 

                                                           Отговорници : Библиотекарите на отдела 

3 .Работа с читатели 

Количествени показатели :  
Раздадена литература : 24500 
Читатели :1450 
Посещения : 7150 

3.1. Индивидуална работа с читатели : 
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3.1.1.Продължаване практиката за изпращане писма на закъснели читатели, телефонни обаждания и SMS-

и. 

                                                                            Срок: Постоянен 

                                    Отговорник: Обслужващите библиотекари от отдела       

3.1.2.Изпращане е –мейли на читатели по резервации на книги, да бъдат обслужени 150 читатели. 

                                                                                     Срок : Постоянен 

                                                              Отговорник : П. Тодорова 

3.1.3.Изготвяне на справки с новополучена литература и изпращане на е – мейли  на редовни читатели, 

които имат интерес към различните отрасли на знанието. 

Срок : Постоянен 

                                        Отговорници: Цв. Станишева, Й. Димитрова 

 

3.1.4.Поддържане на картотека на текущите тематични и библиографски справки на читателите, в това 

число и консултации по телефонни обаждания на читатели. 

                                                  Срок: Постоянен 

                                   Отговорници: Цв. Станишева , П. Тодорова 

 

3.2. Справочно – информационна работа с читатели: 

 

3.2.1.Продължаване подреждането на тематични изложби  и витрини  по плана и осъществяване на 

културно – масовата работа, както следва:  

 

ББЗ : 5 

Изложби : 6 

Витрини: 14 

Устни справки : 600  

 

3.3 .Културно – масова работа 

 

3.1.1.Излагане  на новополучени книги на изложбената площ в Каталожния хол на библиотеката. 

                                                                Срок: Постоянен 

                                                  Отговорник : Здр. Сабрутева  

3.1.2.Провеждане НМЧ , посветен на бележити годишнини на писатели  и бележити личности. 

                                                                                                            Срок: м.  Април 

                                                                                                        Отговорници: Библиотекарите от отдела 
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Детски отдел 

Основни приоритети в работата с читателите – деца: 

 Засилване на интереса на децата към книгата и четенето; 

 Създаване на богато библиотечно и информационно пространство , и  творческа обстановка за 
придобиване на знания и развитие на творчески заложби; 

 
 Изграждане на актуален библиотечен фонд от различни носители  на информация; 
 

Една от основните задачи на отдела е изпълнението на основните количествени показатели : посещения, 

регистрирани читатели и  раздадени библиотечни материали: 

 

Показатели   План 2019г. 

Читатели        900 

Посещения      8 500 

Раздадена литература    13 600 

Устни справки     1 090 

Аналитични описания          90 

ББЗ          20  

Витрини          14  

Изложби           10 

 

1.Организация и поддържане на библиотечния фонд 

1.1.Проверка на художествена литература Д1/голям формат/ в хранилище и препоръки за отразяването им 

в ел. каталог или отчисляване ; 

Срок: през годината 

Отг. Е. Дурева 

В.Христова 

1.2.Заделяне на книги, които не са отразени в ел. каталог и корекция на някои от сигнатурите; 

Срок: постоянен 

Отг. Р. Ималова.  

Е. Дурева 

1.3.Извършване на вторичен подбор и отчисляване на морално остаряла и физически изхабени ; 

Срок: през годината 

Отг. Е. Коджебашева 

         В.Христова 
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1.4.Извършване на вторичен подбор и отчисление на литературата във филиала . 

            Срок: през годината 

 Отг. В. Христова 

 М. Величкова 

1.5.Извършване на вторичен подбор и отчисляване на фонд ДВД анимационни филми, които са физически 

похабени; 

 

Срок: постоянен 

Отг. В. Христова 

Е. Дурева 

1.6. Да се следи новоизлязлата детска продукция /книги, списания, вестници и ДВД филми/ и се изготвят 
списъци с подходящи заглавия, които да се предложат на отдел „Комплектуване” за тяхното набавяне 
във фонда на детски отдел. 

Срок: постоянен 

        Отг. В. Христова 

Е. Дурева 

Р. Ималова 

1.7.Да се изготвя списък на книги за докомплектуване на библиотечния фонд по „откази” на книги и 

тематични справки, които да се предава на отдел „Комплектуване..”. 

Срок: постоянен 

Отг. В. Христова 

Е. Дурева 

Р. Ималова 

2.Организация на обслужването на читатели 
2.1.Поддържане на регистрационната читателска картотека. 

2.2.Обслужване на читатели по заявка на търсена  книга, чрез услугата за резервация на желаното 

заглавие. 

Срок: постоянен 

Отг. В. Христова 

                                     Е. Дурева 

  Р. Ималова 

2.3.Работа с читатели-длъжници на детски отдел – обаждания по телефона на закъснели читатели, 

изпращане на ел. съобщения и писма, изготвяне на списъци адресирани до директори на училища с цел 

връщане на заетите книги;  

Срок: постоянен 

Отг. В. Христова 
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                                   Е. Дурева 

  Р. Ималова 

2.4.Прочистване на читателската картотека и читателски картони. 

Отг. В. Христова 

                                     Е. Дурева 

  Р. Ималова 

2.5.Да се продължи и активизира работата на отдела с различни училища,  и възможно повече детски 

градини в града, като на същите ще се предоставят за ползване нови книжки и ДВД анимационни филми.  

Срок: постоянен 

Отг.Е. Коджебашева 

E. Дурева 

2.6.Да се продължи успешната връзка с директори и учители на различни училища с цел подобряване на 

груповата работа с ученици за осъществяване на извънкласни уроци в библиотеката.  

 

Срок: постоянен  

Отг. E. Дурева 

Е. Коджебашева 

2.7.Да се възобнови партньорството с БЧК и РЗИ за иницииране съвместни прояви – лектории по 

определени теми съобразени в възрастовите групи читатели на ДО. 

Срок: през уч.година 

Отг. Е. Коджебашева 

2.8.Изнасяне на уроци свързани с обслужване на читатели с Интернет и запознаване с правилата за 

ползване на услугата в зала „Игротека”. 

 

Срок: постоянен 

Отг. Е. Дурева 

3.Организиране  и поддържане на справочно-библиографския апарат 

3.1.Описание на периодичните издания в аналитичната ел. картотека; 

Аналитично разкриване на сборници и книги с цел издирване на материали за автори по повод бележити 

дати и събития; 

Срок: постоянен 

Отг. Е. Коджебашева 

 

4. Справочно- библиографска работа 

4.1. Осъществяване на устно библиотечно-библиографско обслужване- устни справки /план – 1090/  
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4.2.Разпространение на библиотечно-библиографски знания /план -20 / 

Срок: постоянен 

Отг.В. Христова 

         Е.Коджебашева 

 

4.3.Да се оказва консултантска помощ на читателите при ползване на сайта на регионална библиотека и 

онлайн каталога. 

Отг. В. Христова 

                                    Е. Дурева 

  Р. Ималова 

5. Културно-масови  инициативи 
Включва образователни и културни инициативи, насочени към подрастващите, с цел преодоляване 

на неграмотността, подпомагане на учебния процес на учениците и по-пълноценно прекарване на 

свободното им време. За реализирането на КМИ библиотеката си партнира с повечето детски градини и 

училища в града.Формите са разнообразни и позволяват децата да се включват равнопоставено в различни 

дейности и игрови ситуации с възможност за изява на таланта и способностите им.   

Водещи инициативи през предстоящата година ще бъдат: 

60 години Регионална библиотека – Смолян; 

Международния ден на детската книга - 2 април;  

Международния ден на книгата и авторското право - 23 април 

Маратон на четенето – четене на произведения от български и чуждестранни автори; 

Национална библиотечна седмица 

1 юни Ден на детето – откриване на летни ателиета за деца  

Световна нощ на книгата 

 Инициативи свързани с национални  и регионални празници; 

 Чествания на годишнини на известни автори. 

 

Читалня 

 
1.Поддържане и опазване на библиотечните фондове: 

 

1.1.Да се отразят абонираните заглавия за 2019 г. в текущата регистрационна картотека на периодични 

издания. 

 

1.2.Почистване и онагледяване на фонда. 

                                                    Отг.: всички библиотекари 
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1.3.Инвентаризация на фонд вестници на Читалня 1 и 2 

                                                    Отг. : Ирена Пушкаревич 

                                                                Антон Щерев 

 

1.4.Отчисление на остарели по съдържание книги и изготвяне акт за отчисление. 

                                                    Отг.: Антон Щерев  

 

1.5.Попълване на липсващи данни и корекции на ел. каталог – периодика в частта – вестници   

                                                            Отг. Ирена Пушкаревич 

 

2.Обслужване на читатели: 

2.1.През  2019 г. да се достигнат следните количествени показатели: 

       - Посещения на читатели – 2700 

       - Раздадена литература – 11000 

 

С цел изпълнение на основните количествени показатели: 

А) Да се търсят възможности за разширяване на контингента от читатели в отдела. 

1. Да се продължи сътрудничеството с пенсионерските клубове, с които започнахме съвмества 

работа през 2016 година.                                                          

 Отг.: Всички колеги 

 

2.2.С цел да се привлекат и повече млади читатели да се изготвят и разнесат по училищата брошури за 

възможностите, които предлага читалнята. 

Отг.: Ирена Пушкаревич 

 

Б) Системно подпомагане и насочване към интересите и потребностите на читателите: 

3.Справочно – информационна дейност: 

3.1.Фондът на библиотеката да се пропагандира чрез виртуални витрини за получени нови книги и 

справочни издания по по повод бележити дати, личности, годишнини и празници.  

                                                    Отг.: всички библиотекари 

Ден Тема на витрината Отговорник 

Януари Урок по родолюбие – серия 
„Исторически личности“ 
Христо Ботев 

Отг. Всички колеги 
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Февруари           Урок по родолюбие – серия 
„Исторически личности“ 
Васил Левски -  „Времето е в 
нас и ние сме във времето“ 

Отг. Всички колеги 

Март Урок по родолюбие – серия 
Исторически събития 
„Сан Стефанският мирен 
договор и неговият принос в 
българската история“ 

Отг. Всички колеги 

Април История на  екслибрисите  Отг. Всички колеги 

Юни  По повод 20 години от смъртта 
на Дамян Дамянов 

Отг. Всички колеги 

Юли  Мария Кюри – „Невероятната 
история на една жена“ – Серия 
„Световни учени“ 

Отг. Всички колеги 

Септември Урок по родолюбие –  
„Съединението на България“ - 
серия Исторически събития 

Отг. Всички колеги 

Декември Урок  по родолюбие – „110 
години от рождението на 
Никола Вапцаров“ 

Отг. Всички колеги 

 

 

3.2.Изнасяне на ББЗ беседи при посещение на групи от новорегистрирани читатели. 

                                                    Отг. Дежурен библиотекар                                                          

3.3.С цел удовлетворяване на читателските търсения да продължи работата с МЗС   

                                                    Отг.: Антон Щерев 

3.4.Да продължи поддържането на следните теми към картотека „Актуални теми“: 

 Деца със специални потребности 

 Психология 

 Агресия при децата 

 Тероризъм 

 Монтесори 

Отг. Светла  Тодорова 

Карамфилка Смилкова 

3.5.Традиционно поддържане на картотека  

„Литературознание“ 

Отг. Карамфилка Смилкова 
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3.6.Изготвяне на устни и интернет справки  

 справки  - 800 

 ББЗ беседи – 15 

 

Изкуство 

1.Комплектуване, обработка и каталози. Опазване на фондовете 

1.1. Ежемесечно подаване на информация в отдел „Комплектуване и обработка” за липсващите заглавия, 

съобразно читателския интерес с цел докомплектуването им. 

                                                                                                                         Срок: през годината 
                                                                                                                           Отг. Милка Матева 

1.2.Своевременна  регистрация  и обработка  на новите некнижни носители  (DVD – та  и CD – та ), нотни 

издания  и др.  в електронен каталог. 

                                                                                                                          Срок: през годината 

                                                                                                                           Отг. Милка Матева 

1.3. Регистрация, обработка и предаване на детски филми и песни (DVD – та  и CD – та) на „Детски отдел”. 

                                                                                                  Срок: през годината                                                                                                            

Отг. Милка Матева 

1.4. Текущо и ретроспективно  -  аналитично разкриване в електронната база данни    на статии от  
периодичните издания, получавани в “Комплексен отдел “Изкуство” . 

                                                                                                                          Срок: през годината 
                                                                                                                         Отг. Ангел Пелтеков 

1.5. Инвентаризация на фонд „ Фототрибуни”. 

                                                                                                                       Срок: 2-ро полугодие 
                                                                                                                           Отг. Милка Матева  

                                                                                                                             Силвия Маламова 
 1. 6. Подреждане и почистване на фондовете на отдела, съобразно библиотечните изисквания. 

                                                                                                                         Срок: през годината 
                                                                                                                        Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                                Милка Матева                        
1.7. Да се направи вторичен подбор и отчислят морално и физически остарели издания от фондовете на 

“Изкуство”. 

1.8. Да се направи вторичен подбор и отчислят морално и физически остарели издания от „Детски отдел” -

(DVD – та  и CD – та ) .  
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                                                                                                                          Срок: през годината 
                                                                                                                           Отг. Милка Матева 

                                                                                                                             Силвия Маламова 
1.9. Отразяване на отчисленията в електронен каталог, инвентарна книга и азбучен каталог.  

Срок: през годината 

                                                                                                                           Отг. Милка Матева 

2.Справочно –библиографска и информационна дейност 

2.1.Извършване на писмени и устни справки според читателските търсения с пълно използване на 

възможностите на БД, онлайн каталози, интернет ресурси, електронни ресурси и традиционен справочен 

апарат. 

ББЗ – 10 

Справки - 425 

                                                                                                                         Срок: през годината 

                                                                                                                        Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                              Милка Матева 

3.Работа с читатели: 

3.1. Диференцираното обслужване на читателите, посредством използването на разнообразни форми за 

индивидуална и масова работа. 

                                                                                                                          Срок: през годината 

                                                                                                                         Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                                 Милка Матева 

3.2.Качествено обслужване на читателите, с цел постигане на количествените показатели. За целта: 

                                 а/ да се търсят възможности за разширяване контингента на читателите на отдела; 

                                 б/ да се активизира груповата работа с ученици; 

                                  в/ да се подобри качеството на обслужване чрез системно подпомагане  и насочване 

към интересите и потребностите на читателите. 

                                                                                                                          Срок: през годината 

                                                                                                                         Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                                  Милка Матева 

3.3. Регистриране на читателските посещения и раздадената литература на отдел „Изкуство”. 

                                                                                                                         Срок: през годината 

                                                                                                                        Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                                Милка матева 
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Справочно – библиографска, информационна и краеведска дейност 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Справочно - библиографски апарат: 

1.1.Допълване на справочния фонд на библиотеката с актуални справочни издания. 

Срок: постоянен 

Отг.: С.Маламова 

Зав. на отд. звена  

1.2.Ежемесечно да се предоставя на отдел „Комплектуване“ списък за  докомплектуване на справочния 

фонд по „откази” на книги и тематични справки. 

Срок: постоянен 

Отг.: Зав. на отд. звена  

 

1.3.Извършване на инвентаризация на справочния фонд в сектор „Справочен“. Вторичен подбор и 

съставяне на акт за отчисление. 

Срок: м. септември 

Отг.: С.Маламова 

       С. Хаджиева 

 

1.4.Да продължи попълването на електронните картотеки по звена както следва: 

Сектор Справочен:  

Бележити дати и събития 

Календарни празници 

Електронен архив на писмените библиографски справки, в т.ч. краеведски 

Прикнижна  и пристатийна библиография 

Забележителни туристически обекти и маршрути на територията на България 

Читалня: 

Картотека „Актуални теми“ : 

- Деца със специални потребности 

- Психология 

- Агресия при децата 

- Тероризъм 

- Монтесори 

      Литературознание 

 

Детски отдел: 

Литературознание 

Научно-популярни теми 

 

Изкуство 
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Библиотекознание 

Краезнание 

 

Срок: постоянен 

Отг.: Библиотекарите в отд. звена 

1.5. Да се разкриват текущо нови картотеки по звена, съобразени с читателското търсене.  

Срок: постоянен 

Отг.: Зав. на отд. звена  

2.Справочно - библиографска дейност 

 

2.1.Да се извършва качествено устно библиографско обслужване на читателите във всички обслужващи 

звена на библиотеката. 

Срок: постоянен 

Отг.: Библиотекарите в отд. звена  

 

2.2.Да се изготвят писмени библиографски справки по заявка от отделни лица, институции и организации. 

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

3.Информационно-библиографска дейност в сектор „Справочен“ 

 

3.1.Да продължи поддържането на рубриката „Наши издания“ за сайта на библиотеката, в която се вписват 

изготвените писмени библиографски справки, препоръчителни списъци и библиографски издания. 

                         Срок: м. януари 

         Отг.: Д. Славова 

          С.Хаджиева 

 

3.2.Да продължи изготвянето на информационни списъци за „Медицински център – Смолян“, съдържащи 

интервюта с министри, депутати и др., касаещи въпросите на здравеопазването. 

     Срок: постоянен 

                  Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

 

3.3.Да продължи изготвянето на информационни списъци за д-р Мими Кубатева, директор на РЗИ – Смолян, 

по три теми: „Местно здравеопазване“, „Здравни теми“ и „Национално здравеопазване – политика за 

системата“  

 Срок: постоянен 

                     Отг.: С. Хаджиева 
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 Д. Славова 

 М. Беевска 

 

3.4.Да продължи изпращането по имейл до целевите библиотеки по Програма „Глобални библиотеки“ в 

област Смолян на информационни писма, съдържащи списък със свободните работни места, получавани от 

бюрата по труда в Смолян, Девин, Златоград и Мадан. 

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова 

С. Хаджиева 

 

3.5.Да се изготви списък с изработените през 2018 г. писмени библиографски справки в отдел Справочно-

библиографски и краезнание и да се предостави за публикуване в сп. „Библиотека“ 

 

 Срок: м. януари 

Отг. Д. Славова 

С. Хаджиева 

 

3.6.Да се разпространи информационната анкета за предлагането на новата електронна информационна 

услуга за потребителите „Виртуална справочна справка“. 

Срок: постоянен 

 Отг.: Д. Славова 

С. Хаджиева 

М. Беевска 

3.7.Да се извършват беседи за разпространение на библиотечно-библиографски знания сред читателите, с 

цел подобряване на библиографската им култура. 

                       

                                                                       Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева 

          Д. Славова 

3.8. Да се провеждат обучения със студенти и ученици от горен курс от училищата в Смолян за работа с 

електронния каталог на библиотеката.  

 

        Срок. През учебната година  

Отг. С. Хаджиева 

         Д. Славова 

 

 КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ 

 

1.1.Краеведски фонд и справочно-библиографски апарат: 
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1.1.1.Попълване на краеведския фонд чрез закупуване, дарения, абонамент и др., за да се допълнят липси 

и се набавят нови документи. 

                                                                    Срок: постоянен 

Отг.: С.Маламова 

           С. Хаджиева 

                                                                    Д. Славова  

1.1.2.Ежемесечно да се предоставя на отдел „Комплектуване“ списък с новоизлязла краеведска литература 

или „откази” на книги и тематични справки  за докомплектуване на краеведския фонд. 

 

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева Д. Славова 

1.1.3.Бази данни „Краезнание“ да се допълват с текуща информация за 2019 г. чрез ежедневен преглед на 

местния и централния периодичен печат.  

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

 

1.1.4.Текущо поддържане на картотеките: 

- Електронен архив на  писмените краеведски справки 

- Местни дати и събития 

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

1.1.5.Аналитично разкриване на сборници от краеведския фонд в бази данни „Краезнание“. 

Срок: постоянен  

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

 

1.2.Краеведска справочно-библиографска дейност: 

1.2.1.Осигуряване на устно библиографско обслужване на отделни лица, институции, фирми и др. с 

информация за Смолянска област. 

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева  

      Д. Славова  

                    М. Беевска 

1.2.2.Да се съставят писмени краеведски библиографски справки по заявка на лица, институции, фирми и 

др. 

 

Срок: постоянен 
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Отг.: Д. Славова                                                                                                  

С. Хаджиева  

 М. Беевска 

 

1.2.3.Да бъдат съставени следните писмени библиографски справки: 

 

„Почетни граждани на Смолян за 2018 г.“ (кратка биографична справка и снимка) - за допълване на 

списъка с почетните граждани на Смолян, публикуван на сайта на Регионална библиотека; писмена 

библиографска справка за Димитър Михайлов, почетен гражданин на Смолян за 2018 г. 

Срок: м. януари, март  

Отг.: С. Хаджиева  

Д. Славова 

М. Беевска 

1.2.4. Да се изготви библиография по повод 60 години от създаването на Окръжна методична библиотека, 

днес Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян.  

Срок: през годината  

Отг.: С. Хаджиева  

Д. Славова 

М. Беевска 

1.2.5.Да се допълни био-библиографията за Владимир Арденски, писател и краевед, по повод 90 г. от 

рождението му.  

 Срок: през годината  

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

1.2.6. Да се изготви био-библиография за Костадин Дурев – лекар, народен певец, по повод 100 г. от 

рождението му.  

Срок: през годината  

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

 

1.3.Краведска информационно – библиографска дейност 

1.3.1.Към календар „По-важни местни дати и събития за 2019 г.“, който е публикуван на сайта на Регионална 

библиотека, да бъде предоставена кратка информация за личности и събития за създаване на линк – 

Апостол Кисьов; Атанас Аролски; Вели Чаушев, Среднородопски театър „Изгрев”, сп. „Славиеви гори”, Ной 

Ангелов Кисьов, Райковски дамаскин.                                                        

 

 Срок: м. януари 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

С. Хаджиева 
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1.3.2. Съставяне и предоставяне за публикация в сп. „Родопи“ на информационни списъци „Нови заглавия в 

родопското краезнание“.  

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова 

С. Хаджиева  

1.3.3.Да бъде съставен календар „По-важни местни дати и събития – 2020 г.“ 

       Срок: м. октомври 

Отг.: Д. Славова 

 

1.3.4.Изложби: 

 

„100 години от създаването на Среднородопски театър „Изгрев” - виртуална изложба 

Срок: м. януари  

Отг.: Д Славова 

  

„60 години Регионална библиотека – територия на духа" [в частност съставяне на табло, 

представящо отдел „Справочно-библиографски и краезнание”] 

       Срок: м. март  

Отг.: С. Хаджиева 

                    Д. Славова 

                                 М. Беевска 

„60 г. от отпечатването на първи брой на в. „Родопски устрем” 

Срок: м. април 

Отг.: С. Хаджиева  

Д Славова 

М. Беевска  

„Книги с автографи от фонда на Краезнание”, по повод Майските културни тържества на 

община Смолян 

      Срок: м. май 

Отг.: С. Хаджиева  

Д Славова 

М. Беевска  

„Почетни граждани на Смолян - юбиляри” – Асен Василев, Димитър Петков, Светослав 

Духовников, Димитър Шишманов, Николай Хайтов, по повод празника на Обединения 

Смолян 

Срок: м. юни 

Отг.: С. Хаджиева  

Д Славова 
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М. Беевска  

 

„125 г. списание „Славиеви гори”; 95 г. „Пашмаклийски окръжен вестник”, виртуална изложба 

Срок: септември 

Отг.: С. Хаджиева  

Д Славова 

М. Беевска  

 

1.3.5.Витрини: 

Поддържане на витрина „Нови заглавия в краезнанието“         

Срок: м. постоянен 

  Отг.: Д. Славова 

С. Хаджиева 

М. Беевска 

 

 115 г. от рождението на Янтай Кавалов (Васил Димитров), поет, роден в с. Проглед  

Срок: м. февруари 

Отг.: С. Хаджиева  

Д. Славова 

  М. Беевска 

55 г. от създаването на Художествена галерия - Смолян  

       Срок: м. май 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

 

100 г. от рождението на свещ. Атанас Аролски, почетен гражданин на Златоград  и Чепеларе (1919-2015)                  

                                                                                                                                            Срок: м. ноември 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

75 г. от рождението на Бойка Присадова, родопска народна певица, родена в с. Върбово  

Срок: м. декември 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 
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КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 

  

1.Творческа среща с писателя Димитър Мариновски от Славейно и представяне на книгата „Искри изпод 

пепелта на забравата” 

Срок: м. април  

Отг.: С. Хаджиева 

                      Д. Славова 

                      М. Беевска 

2. Участиев провеждането на националната конференция ”Библиотечното краезнание – традиции и 

иновативни практики” по повод 60-годишнината от създаването на Окръжна методична библиотека, днес 

Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян. 

Срок: м. май 

                 Отг. Отделите на РБ 

3. 110 години от рождението на проф. Асен Василев, резбар, почетен гражданин на Смолян, представяне на 

презентация, съвместно с Държавен архив-Смолян 

Срок: октомври 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

4.По повод Празника на Смолян, 21 октомври: ; Продължение на инициативата „Историята на края през 

погледа на младите с тема  „100 години от рождението на Николай Хайтов” 

       Срок: октомври 

Отг.: С. Хаджиева  

Д. Славова 

М. Беевска 

 

 

5.Представяне на писатели от Смолянския край, съвместно и с КДК-Смолян.  

Срок: през годината 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  

 

1.Продължава работата по изграждане на Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” 

1.1.Дигитализация на източниците от колекция „Книги”. През 2019 г. да се извърши дигитализация на 

творчеството на Васил Дечев и Стою Шишков. 



 24 
 

1.2.Да се представя и популяризира Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” пред читатели и 

организирани групи.  

 

ДРУГА ДЕЙНОСТ:  

  

1.През 2019 г. се навършват 55 г. от обявяването на Чепеларе за град, 45 г. от обявяването на Неделино и 

Доспат за градове. По този повод да се изготвят фактографски справки за  туристически обекти в рубриката 

„Забележителности на Смолянския край” от тези райони в интернет – страницата на сектор Краезнание към 

основния сайт на Регионална библиотека.  

2.Да продължи обновяване и поддържане на информацията към рубриките: „Календар”; „Забележителности 

на Смолянския край”; „Личности на Средните Родопи”; „На тази дата преди...”; „Ново в Краезнание”; 

„Представяме Ви” и нейното популяризиране пред читатели и групи от ученици, посещаващи библиотеката.  

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

3.За сайта на библиотеката: рубриката „Творците на Родопа” – да се изготвят видеозаписи и аудиозаписи 

на местни писатели и видеоревюта на книги.  

Срок: постоянен 

Отг.: С. Хаджиева 

Д. Славова 

М. Беевска 

 

Координация, автоматизация и връзки с обществеността 

1.Осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното дело на територията на област 

Смолян. Посредничество между библиотеките от региона и Министерството на културата, Народна 

библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и др. 

Отг: Т. Згуров, Й. Вълчева 

 

1.1. Изготвяне на обобщен отчет за дейността на библиотеките от област Смолян за 2018 г. 

Отг: Й. Вълчева, инж. Г. Жукова 

1.2.Изготвяне на годишен отчет за НСИ. 

     Отг: Й. Вълчева 
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1.3.Организиране и провеждане на 10 общински работни срещи с библиотечните служители, ръководители 

на институциите  и общинските администрации за отчитане дейността на библиотеките и очертаване 

приоритетите на 2019 година 

Отг: Й. Вълчева 

инж. Г. Жукова 

1.4.Обявяване и отчитане на  областния конкурс за годишни награди Библиотека на годината и Библиотекар 

на година под патронажа на зам. областния управител. 

Отг: Й. Вълчева 

1.5.Регионално честване на 11 май - професионален празник на българските библиотекари. 

Отг: Й. Вълчева 

 

1.6. Да продължи редовното поддържане на електронния регистър на библиотеките и библиотечните кадри 

в Смолянска област. 

Отг: Й. Вълчева  

1.7. Да се следи за обявяването на национални професионални кампании и да се информират 

своевременно колегите от РБ и обществените библиотеки. 

Отг: Й. Вълчева 

1.8. Администриране на процесите по отчитане в Регистъра на Обществените библиотеки . 

Отг: Й. Вълчева 

 

2.Експертно-консултантска дейност: 

2.1. Тематична помощ на място в библиотеките на територията на Смолянска област, по предварително 
определени и заявени теми от библиотеките; 

Отг: Й. Вълчева 
Д. Славова 

С. Маламова 
инж. Г. Жукова 

2.2. Комплексни проверки на библиотечното обслужване в общините  Чепеларе и Борино. 
2.3.Изготвяне на писмени консултации по искане от страна на библиотекари и ръководства на библиотеки. 
2.4.Консултиране на задочници при подготовка на изпити и курсови работи. 
2.5.Подпомагане на библиотеките работещи с автоматизиран библиотечен софтуер. 

2.6.Консултации за работа с предоставената техника на целевите библиотеки по Програма ГБ. 

Отг. Вълчева, инж. Жукова 

3.Поддържащо и продължаващо обучение и професионална квалификация за библиотекарите от РБ и 
обществените библиотеки от областта. 

  
3.1.Провеждане на практикум за новоназначени библиотекари. 

Отг: Вълчева 

С.Маламова, Д. Славова 

3.2. Практикум на тема „Умеем ли да презентираме”. 
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Отг: Й. Вълчева, инж. Г. Жукова 

4.Развиване възможностите на Информационно - обучителния  център по Програма «Глобални библиотеки»  

за пълноценното използване на наличната техника. 

4.1.Организиране на курсове за начална информационна грамотност за потребители от възрастова група 

60+. 

4.2. Провеждане на различни партньорски инициативи свързани с изграждане и развитие на 

информационната грамотност на местната общност. 

 Отг:  Й. Вълчева, инж. Г .Жукова 

5. Работа със справочно- библиографския апарат в направлението: 

5.1. Извършване на инвентаризация на справочниците в БФ. 

5.2. Аналитично разкриване на материали от сп. ББИА онлайн , Библиотека, нови издания в БФ. 

Отг: Вълчева 

6.Поддържане и усъвършенстване на локалната библиотечна мрежа:  

 
6.1.Да се поддържа в изправност системния и приложен софтуер, инсталирани на компютрите в 
библиотеката. 

Отг:  инж. Г .Жукова 

 
6.2. Да се инсталира най-новата версия на библиотечен софтуер „АБ”. 

Отг:  инж. Г .Жукова 

6.3. Изграждане на архив на ел. бази по модули. 

Отг:  инж. Г .Жукова 

6.4.Редовна актуализация на  уебсайта на РБ и всички приложения към него: 

- Детска страница 

- Краезнание 

- Он лайн услуги 

Отг:  инж. Г .Жукова 

 

6.5. Изграждане на бюлетин  Нови книги и Нови книги за деца.  

Отг:  инж. Г .Жукова 

6.6. Ежедневно отразяване на  Новините на уебстраницата и профила ни във Фейсбук. 

6.7. Продължаване процеса на дигитализация от фонд Краезнание – книги. 

Отг:  инж. Г .Жукова 

 

7.Провеждане на обучения за безопасен Интернет в рамките на програмата ”Лятото, децата и 

библиотеката”. 

Отг:  инж. Г. Жукова 

8.Предпечатна подготовка на издания на библиотеката. 
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Отг: инж. Г.Жукова 

9. Подготовка на всички рекламни материали за честване на 60 годишния юбилей на библиотеката. 

Отг:  Й. Вълчева, инж. Г .Жукова 

Ирена Пушкаревич 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И  ПАРТНЬОРСКИ ПРОГРАМИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА 

1.Да продължат партньорските инициативи с БЧК, РЗИ, Бюрото по труда,ДА и др.  

2. Разработване на партньорски проект с НПО „Соменсо център”, наречен „Промяна на играта”, за 

представяне и демонстриране на предимствата на VR технологията за децата в област Смолян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


