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ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 

1. Утвърждаване 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  

5. Активно прилагане на разработените електронни услуги в областта на културата, 

образованието, информационната грамотност и заетостта, с цел привличане на нови 

читатели от всички възрасти  

6. Разширяване дейността на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за читателите 

 

 

А. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

 

1. Качествено комплектуване на библиотечните фондове с книжни и некнижни носители 

на информация чрез покупка, дарение, абонамент, участие в проекти и книгообмен с 

партньори.  

1.1. Покупката като начин на комплектуване да бъде водеща. Да се търсят 

допълнителни начини на финансиране и участие в проекти.  

1.2. Даренията, като един от основния начин за комплектуване на библиотечните 

фондове да се придобиват съгласно „Инструкция за приемане на дарения” от 

оторизираните служители. 

1.3. Да продължи воденето на „Картотека на отказите”  като ежемесечно  се проследява 

статистическата информация на отказите, която се извършва от всички обслужващи 

звена и  след анализ на потребителските търсения и  съобразно политиката на 

управление на библиотечния фонд да се докомплектуват липси и продължаващи 

издания. 

 

1.4. Да се комплектуват 3 900 библиотечни единици:  

От тях: 

Книги – 3800 тома; 

Некнижни носители на информация – 100  (графиични, карти, DVD, CD, игри и др.) 

Абонамент на Периодични издания – 110 заглавия 

 

Отг. Силвия Маламова 

ежемесечно 

2. Регистриране и обработка на БФ 

2.1.  Да се извършва стриктно общата и индивидуална регистрация на библ. документи 

чрез вписвания в Книгата за движение на библиотечния фонд и Инвентарна книга 

на хартиен  и електронен носител. 

2.2. След приключване на регистрацията на библиотечните документи да се изготвят 

Предавателни листове с опис на приетите библиотечни материали от съответните 

обслужващи звена. 

Отг. Силвия Маламова 
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Мария Щилянова 

Милка Матева 

                                                                                                              Ирена Пушкарович 

2.3. Групова и индивидуална регистрация на 3800 книги. 

Отг. Силвия Маламова 

Мария Щилянова 

 

2.4.  Групова и индивидуална регистрация на 100 некнижни носители на информация   

(графика, карти, DVD, CD, игри и др.) 

Отг. Силвия Маламова 

Милка Матева 

2.5. Групова и индивидуална регистрация на  110 периодични издания. 

Отг. Силвия Маламова 

Ирена Пушкарович 

2.6. Преинвентиране на фонд: „Картички” и „Фотоснимки” и създаване но нови 

инвентарни книги. 

Отг. Милка Матева 

   2.7.  Индивидуална регистрация на 300 тома книги – Дарение от личната библиотека на 

Любомир Левчев с автографи от български писатели в отделна инвентарна книга. 

          Отг. Силвия Маламова  

Мария Щилянова 

 

3. Каталогизация 

3.1. Да продължи поддържането на Електронен каталог: Книги, Некнижни 

носители, Ноти и Периодични издания.  

Отг. Силвия Маламова 

Завеждащ отдели по звена 

 

3.2. Да продължи поддържането на служебен Азбучен каталог – Книги и Некнижни 

носители на информация 

Отг. Силвия Маламова 

Милка Матева 

 

3.3. Да се изготви Бюлетин „Нови Книги” – 24 броя за Детски отдел и  Заемна за    

възрастни. 

Отг. Силвия Маламова 

Мария Щилянова 

 

             3.4. Аналитично разкриване на краеведски Фототрибуни от отдел „Изкуство”. 

 

Отг. Картотекар: Атанас Сулинаджиев   

Зав. отд.по звена: Дарина Славова 

Милка Матева 

 

            3.5. Да се пресигнира фонда от Филиал V ОУ и разпределението му във филиал   

                   Стар център и фонд на Рег. библиотека. 

Отг. Силвия Маламова 
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4. Прочистване на БФ  

4.1. Да се извърши прочистване на библиотечния фонд след вторичен подбор и 

установяване на липсващи библиотечни документи.  

      4.2.Да се осъществи вторичен подбор на фонд книги в отделите: „Краезнание”, 

„Читални”, „Детски”, „Изкуство”, „Заемна за възрастни” и „Филиал V ОУ”.  

На основание извършения вторичен подбор да бъдат съставени Актове за отчисляване.  

Данните за отчислените библиотечни документи да се впишат в Книгата за движение 

библиотечния фонд – част 3 ”Регистриране на отчислените книги, периодични издания и 

др. материали” и да се отразят своевременно в инвентарните книги, Азбучен и Електронен 

каталог. 

4.3.Своевременно да се отчислят периодичните издания с изтекъл срок на съхранение. 

 

Отг. Силвия Маламова 

Завеждащ отдели по звена 

5. Инвентаризация 

5.1.Извършване на цялостна инвентаризация на колекциите от старопечатни книги, 

редки, ценни, справочни и краеведски издания. 

5.2. Да се извърши инвентаризация по репрезантативния метод на 2% от библиотечния  

фонд в отделите „Заемна за възрастни”, „Детски отдел” и Филиал V ОУ както 

следва: 

 

Заемна за възрастни 

 Подръчен фонд -  отрасъл 3 

Отг.  Силвия Маламова 

                    Йорданка Василева 

Срок: м. ноември 

Детски отдел – справочен фонд Отг.  Силвия Маламова 

Емилия Коджебашева 

Срок: м. декември 

Филиал в V ОУ „Юрий Гагарин” Отг. Силвия Маламова 

                    Йорданка Василева 

Срок: м. декември 

Колекции : Старопечатни, редки и ценни 

издания 

 

Отг.Силвия Маламова 

                                    Мария Щилянова 

 

Инвентаризация на фонд „Картички” и 

„Фотоснимки” 
Отг. Милка Матева                                                             

Срок: м. декември 

 

 

6. Дейности по популяризиране и опазване на фондовете. 

6.1.Сканиране на Книги с автограф от личната библиотека на Любомир Левчев и 

представяне на сайта на библиотеката. 

Отг. Силвия Маламова 

             6.2. Сформиране, организиране, подреждане на фонд и откриване на Филиал „Стар 

център”. 

Отг. Силвия Маламова, 

 Мария Щилянова 

      Срок: м. декември 
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Б. БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
 Организация на библиотечното обслужването 

 

 Обслужването на читателите се извършва от следните специализирани звена: 

 Заемна за възрастни 

 Обща читалня и МЗС 

 Отдел  Изкуство  

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

 Справочно - библиографски и краезнание 

 Филиал Стар център - Смолян 

Разпределение 

на количествените планови показатели по звена за 2021 година 

 

№ Звено Читатели Посещения Заети б.м. 

1. Заемна за възрастни 1300 5500 23000 

2. Детски отдел 700 5500 12000 

3. Обща читалня  2000 7000 

5. Изкуство  700 2500 

6. Обучителен център  200  

7. Краезнание  300  

 Всичко: 2000 14200 44500 

 

 
Библиотечно – информационно обслужване по отдели: 

 
Детски отдел 

 

Основни приоритети: 

 

 По-пълното и качествено удовлетворяване на информационните потребности на 

читателите до 14 г. възраст; 

 Увеличаване на броя на новите читатели; 

 Активиране на четенето на литература;   

 Създаване на творческа личност на читателя чрез създаване на богато библиотечно 

и информационно пространство /летни ателиета/; 

 Засилване на интереса на децата към книгата и четенето, в конкуренция с новите 

мултимедийни продукти.  

 Да се провокира въображението и творчеството на децата. 

 Организация и поддържане на библиотечния фонд; 

 Обогатяване на съдържанието на организираните културни и образователни прояви; 

Една от основните задачи на отдела е изпълнението на основните количествени 

показатели:  посещения, регистрирани читатели и  раздадени библиотечни материали, а те 

по план за 2021 г. са: 
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Показатели   План 2021 г. 

Читатели 700 

Посещения  5500 

Раздадена литература  12000 

Устни справки 850 

ББЗ 20 

Витрини 25 

Изложби  10 

 

За изпълнението на показателите в плана за 2021 г. пред библиотекарите на отдела се 

поставят следните водещи задачи: 

 

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 чрез отдел ”Комплектуване”. 

Срок: през годината 

Отг. Е. Дурева 

Р. Ималова 

С. Маламова 

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

         сигнатурите. 

Срок: постоянен 

Отг. Е. Коджебашева  

Р. Ималова  

Е. Дурева 

             1.3. Извършване на вторичен подбор и отчисляване на морално остаряла и похабена    

       литература. 

Срок: през годината 

Отг. Е. Коджебашева 

         Р. Ималова 

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

            Срок: през годината 

  Отг. Е.Коджебашева 

         Р. Ималова 

  

1.5. Извършване на вторичен подбор и отчисляване на фонд DVD анимационни      

филми, които са физически похабени. 

Срок: постоянен 

Отг. Е. Дурева 

      1.6. Да се следи новоизлязлата детска продукция /книги, списания, вестници и DVD 

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. Е. Дурева 

Р. Ималова 
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        1.7. Да се изготвя списък на книги за докомплектуване на библиотечния фонд по 

„откази” на книги и тематични справки, който да се предава на отдел 

„Комплектуване”. 

Срок: постоянен 

Отг. 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. Е. Коджебашева 

                    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. Е. Дурева 

 Р. Ималова 

      2.4. Прочистване на читателската картотека и читателски картони. 

           Отг. 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 DVD анимационни филми.  

Срок: постоянен 

Отг.Е. Коджебашева 

E. Дурева 

Р. Ималова 

2.6. Да продължи партньорството 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 с 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 
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Отг. Е. Дурева 

3. Справочно - библиографска  дейност 

 

 3.1.Аналитично разкриване на статии от периодични издания, книги и сборници в  

електронната картотека. 

Срок: постоянен 

Отг. Е. Коджебашева 

Р. Ималова 

        3.2. Осъществяване на устно библиотечно - библиографско обслужване.        

        3.3. Разпространение на библиотечно - библиографски знания чрез изнасяне на уроци 

и беседи. 

                  Срок: постоянен 

Отг. Е.Коджебашева 

Р.Ималова 

Е. Дурева 

      3.4. Да се оказва консултантска помощ на читателите при ползване на сайта на  

регионална библиотека и онлайн каталога. 

Отг. Е. Коджебашева 

                    Е. Дурева 

  Р. Ималова 

4. Културно – масовите инициативи на отдела са отразени в Културния календар на 

библиотеката. 

 

 

Заемна за възрастни 

1.   Организация на библиотечния фонд  

 1.1. През настоящата година ще продължи работата по проверка  и корекция на    

пропуски във фондовете заедно с отдел „Комплектуване”. 

                                                                    Срок: Постоянен 

                                                        Отг.: Библиотекарите в отдела 

 

 1.2. Извършване на вторичен подбор и отчисляване на морално остаряла и физически  

скъсана литература.                                                                                 

                                                                         Срок: Постоянен 

                                                         Отг.: Библиотекарите от отдела  

и  С. Маламова 

 

        1.3. Изготвяне на Акт за отчисления по инвентаризацията на 3 отдел. 

                                                                                                        Срок:  Декември 

                                                                           Отг.: Й.  Димитрова 

 

        1.4. Периодично подреждане, хигиенизиране и онагледяване на  подръчния и основен   

              книжен  фонд. 

                                                                                 Срок: Постоянен 

                                                                      Отг.: Цв. Станишева, П. Тодорова 

2.   Справочно –библиографска  и информационна работа  
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       2.1. Извършване на устни справки и консултации с читателите. Изпълнение на    

              резервации по заявки за книги чрез  съобщения по ел. поща. 

                                                                           Срок : Постоянен 

                                                           Отг.: Библиотекарите на отдела 

 

        2.2. 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 

                                                        Отг.: П. Тодорова, Й. Димитрова 

 

3. Индивидуална работа с читатели  

Количествени показатели  

Раздадена литература 23000 

Читатели 1300 

Посещения 5500 

 

           3.1. Изпращане писма на закъснели читатели, телефонни обаждания и SMS-и. 

                                                                            Срок: Постоянен 

                                    Отг. Обслужващите библиотекари от отдела       

 

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

150 читатели. 

                                                                                     Срок : Постоянен 

                                                              Отговорник : П. Тодорова 

 

3.3.Изготвяне на справки с новополучена литература и изпращане на е – мейли  на   

редовни читатели, които имат интерес към различните отрасли на знанието. 

Срок : Постоянен 

                                        Отг.: Цв. Станишева, Й. Димитрова 

 

            3.4. Поддържане на картотека на текущите тематични и библиографски справки за   

 читателите, в това число и консултации по телефона. 

                                                  Срок: Постоянен 

                                   Отг. Цв. Станишева , П. Тодорова 

 

 

4.Справочно – информационна работа с читатели 

 

4.1.Подреждане на тематични изложби  и витрини  по плана и осъществяване на      

културно – масовата работа, както следва:  

 

ББЗ : 5 

Изложби : 8 
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Витрини: 12 

Устни справки : 3300 

 

     4.2.  Експониране на изложба  на новополучени книги  в Каталожния хол на     

                  библиотеката. 

                                                                Срок: Постоянен 

                                                  Отг.: Библиотекарите от отдела  

 

  4.3. През годината да бъдат представени следните витрини: 

                                                                                                                 
 

Месец 

 

Тема 

Януари 145 г. от рождението на Джек Лондон – американски писател /1876–1916/. 

110 г. от рождението на Анатолий Рибаков – руски писател, романист /1911–

1998/. 

Февруари 110 г. от рождението на Александър Бурмов – български историк, професор, 

член-кореспондент на БАН /1911–1965/. 

Март 95 г. от рождението на Иван Давидков – български поет, белетрист и есеист 

/1926–1990/. 

85 г. от рождението на Марио Варгас Льоса – перуански писател, публицист, 

Нобелов лауреат /1936/. 

Април 60 г. от първия полет с космически кораб около Земята с космонавт Юрий 

Гагарин, СССР  /1961/. 

200 г. от рождението на Георги Сава Раковски – български национал 

революционер, писател, публицист, историограф и етнограф /1821–1867/. 

Май 175 г. от рождението на Хенрик Сенкевич – полски писател, автор на 

исторически романи /1846–1916/. 

Юни  

Юли 125  г. от рождението на Арчибалд Дж. Кронин – шотландски писател и лекар 

/1896–1981/. 

Август 85 г. от рождението на Стефан Цанев – български  поет и драматург /1936/. 

Септември 80 г. от рождението на Станислав Стратиев – български драматург и сценарист 

/1941–2000/. 

125 г. от рождението на Франсис Скот Фицджералд – американски писател 

/1896–1940/. 

Октомври 140 г. от рождението на П. Г. Удхаус – английски хуморист /1881– 1975/. 

570 г. от рождението на Христофор Колумб – испански мореплавател, открил 

континента Америка /1451–1506/. 

Ноември 200 г. от рождението на Ф. М. Достоевски – руски писател-белетрист /1821–

1881/. 

Декември 80 г. от рождението на Калин Донков – български поет /1941/. 

125 г. от рождението на проф. Христо Вакарелски – български етнограф и 

фолклорист /1896–1979/. 

 

5. Културно – масовите инициативи са отразени в Културния календар на библиотеката за 

2021 г. 
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Обща читалня и МЗС  

 

1. Организация и опазване на библиотечните фондове. 

1.1. Да се отразят абонираните заглавия за 2020 г. в текущата регистрационна 

картотека на периодични издания. 

                                                                   Отг.: Библиотекарите от отдела  

 

 

       1.2.  Почистване и онагледяване на фонда. 

                                                    Отг.: Библиотекарите от отдела  

 

 

     1.3.  Отчисление и прочистване на периодичните издания с изтекъл срок на съхранение   

              към Читалня 1 

                                                    Отг.: всички колеги 

 

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  

Отг.Ирена Пушкаревич  
Светла Тодорова 

Здравка Сабрутева 

2. Обслужване на читатели 

       2.1. През  2021 г. да се достигнат следните количествени показатели: 

        - Посещения на читатели – 2000 

        - Раздадена литература – 7000 

             С цел изпълнение на основните количествени показатели: 

 

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

 Да се продължи сътрудничеството с пенсионерските клубове, за предоставяне на 

периодичния печат;                                                           

 Да се поддържа „Мобилната точка“, създадена в село Триград, като периодично се 

обновява литературата; 

 Да се търси контакт с учителите в гр. Смолян и да се работи по заявените от тях 

теми; 

 Да продължи партньорството с преподавателите от училищата и университетите в 

града за подготвяне и провеждане на уроци с ученици и студенти  по желани теми и 

да се предложи необходимата им литература 

 С цел да се привлекат и повече млади читатели да се изготвят и популяризират в 

училищата брошури за възможностите, които предлага читалнята; 

 Да се открие “Читателски клуб на мълчаливите“. Това е клуб, който води началото 

си от Сан Франциско и за първи път се появява през 2012 г. От тогава във всички 

краища на света възникват такива клубове. Те са насочени към онези читатели, 
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които се притесняват да говорят за книгите, които четат, не са социални, но обичат 

да се намират сред хора. Такива мълчаливи читатели ще чакаме всеки последен 

четвъртък от месеца да прекарат един час с любимото си четиво в една приятна 

обстановка и с други любители на литературата. 

 

Отг.: Библиотекарите от отдела  

 

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

                                                    Отг.: Антон Щерев 

 

3. Справочно - библиографска и информационна дейност 

      3.1. Фондът на отдела да се популяризира чрез виртуални витрини за получени нови    

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

                                                                                Отг.:Библиотекарите от отдела 

 
Месец Тема на витрината 

Януари 165 г. от рождението на Райна Княгиня – българска учителка, ушила 

знамето на Априлското въстание (1856–1917) 
Февруари 200 г. от рождението на Шарл Бодлер – френски поет, критик и 

преводач, предтеча на символистите  (1821–1867) 

Април 140 г. от излизане на първи брой на сп. „Наука“, орган на Научно-

книжовното дружество /списание за литература, критика и обществени 

въпроси/ с главен редактор Иван Вазов (1881) 
Юни 145 г. от гибелта на Христо Ботев – гениален български поет и 

революционер (1848–1876) 

Юли 125  г. от рождението на Арчибалд Дж. Кронин – шотландски писател и 

лекар (1896–1981) 

Август 245 г. от рождението на Амедео Авогадро – италиански физик и 

химик,формулирал Авогадровия закон (1776–1856) 

Септември 125 г. от рождението на Франсис Скот Фицджералд – американски 

писател (1896–1940) 
Октомври 555 г. от рождението на Еразъм Ротердамски – холандски учен и 

обществен деец от епохата на Ренесанса (1466–1536) 
Ноември 200 г. от рождението на Ф. М. Достоевски – руски писател-белетрист 

(1821–1881) 

Декември 450 г. от рождението на Йохан Кеплер – немски астроном, математик, 

физик и философ (1571–1630) 

 

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

                                                                                      Отг. Дежурен библиотекар                                                          

 

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

 Деца със специални потребности 

 Психология 

 Агресия при децата 

 Тероризъм 
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 Ковид 19 

Отг. Светла  Тодорова 

Здравка Сабрутева 

 

 Традиционно поддържане на картотека „Литературознание“ 
 

Отг. Здравка Сабрутева 

          3.4. Изготвяне на устни и он-лайн справки  

 справки  - 800 

 ББЗ беседи – 10 

Отг: дежурен библиотекар 

 

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    и    

            CD), 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  и CD) на     

           „Детски отдел”. 

                                                                                                  Срок: през годината                                                                                                            

Отг. Милка Матева 

      1.4. Аналитично разкриване в електронната база данни на статии от списание 

„Изкуство” за годините: 1981 -1985 г.  

 

      1.5. Текущо и ретроспективно  -  аналитично разкриване в електронната база данни    на   

           статии от  периодичните издания, получавани в отдел “Изкуство”. 

                                                                                                               Срок: през годината 

                                                                                                               Отг. Ангел Пелтеков 

 

        1.6. Подреждане и почистване на фондовете на отдела, съобразно библиотечните  

               изисквания. 

                                                                                                               Срок: през годината 

                                                                                                               Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                        Милка Матева                                                                                                   

           1.7. Вторичен подбор и отчисляване на 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  и CD) .  

                                                                                                               Срок: през годината 
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                                                                                                                 Отг. Милка Матева 

                                                                                                                   Силвия Маламова 

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

каталог.  

Срок: през годината 

                                                                                                                 Отг. Милка Матева 

         1.10. Преинвентиране на фондовете „Картички” и „Снимки”  в отделни инвентарни 

книги. 
 

 

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. 

                                                                                                                Срок: през годината 

                                                                                                               Отг. Ангел Пелтеков 

                                                                                                                         Милка Матева 

3. Работа с читатели 

 

                                                   Количествени показатели 

 

 

Посещения 

 

Заета литература 

700 2500 

 

      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.  Продължаване на дейността на клуб „Млад фотограф”, с ръководител Сашо 

Сарандалиев. 

 

3.4. Популяризиране на фонда от отдел „Изкуство”, чрез експониране на изложби и 

витрини свързани с бележити дати и събития, които са отразени в Културния 

календар на библиотеката. 
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Справочно - библиографски и Краезнание 

 

1. Справочен фонд 

1.1.Докомплектуване на справочния фонд на библиотеката с актуални справочни   

            издания. 

Срок: постоянен 

Отг.: С. Маламова 

Зав. на отд. звена  

       1.2.Текущо 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  

 

2. Справочно - библиографски апарат 

 

      2.1. Поддържане на електронните картотеки по звена, както следва: 

 

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 

Ковид – 19  

 

          Литературознание 

 

Детски отдел: 

Литературознание 

 Научно-популярни теми 

 

 

Изкуство 

Библиотекознание 

Краезнание 
Срок: постоянен 

Отг.: Библиотекарите в отд. звена 

 

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

             търсене.  

Срок: постоянен 
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Отг.: Зав. на отд. звена  

      2.3. Да се извършва качествено устно библиографско обслужване на читателите във   

             всички обслужващи звена на библиотеката. 

Срок: постоянен 

 Отг.: Библиотекарите в отд. звена  

 

      2.4. Да се изготвят писмени библиографски справки по заявка от отделни лица,   

             институции и организации. 

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

          В. Христова 

 

       2.5. Да се изготвят библиографски издания по заявка от отделни лица, институции и     

              организации. 

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

3. Справочно-информационна дейност  

3.1. Да се допълни рубриката „Наши издания“ в сайта на библиотеката с изготвените   

      през изминалата година писмени библиографски справки, препоръчителни списъци   

      и библиографски издания. 

                         Срок: м. януари 

            Отг.: Д. Славова 

 

3.2. Да се изготви списък с изработените през 2020 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 

3.3. Да продължи изготвянето на информационни списъци, съдържащи интервюта с    

министри, депутати и др., касаещи въпросите на здравеопазването за 

„Медицински център – Смолян“, с ръководител д-р Турналиев. 

     Срок: постоянен 

                                                                                                          Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

3.4.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.: Д. Славова 

                                                                                              М. Беевска 

В.Христова 
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3.5.Да се извършват беседи за разпространение на библиотечно-библиографски знания    

сред читателите, с цел подобряване на библиографската им култура. 

                       

                                                                                             Срок: постоянен 

                     Отг.:  Д. Славова 

                               М. Беевска 

В. Христова 

 

3.6. Да се провеждат обучения със студенти и ученици от горен курс за работа с   

       електронния каталог на библиотеката.  

        Срок: През учебната година  

Отг.: Д. Славова 

         М. Беевска  

В. Христова 

 

Краеведска дейност          

   

1. Краеведски фонд и справочно-библиографски апарат: 

 

1.1. Докомплектуване на краеведския фонд от книги, периодични издания и др. чрез   

закупуване, дарения и абонамент.    

                                                           Срок: постоянен     

       Отг.С.Маламова 

                        Д. Славова      

М. Беевска 

В. Христова 

 

1.2.Текущо да се предоставя на отдел „Комплектуване“ списък за набавяне на    

             краеведска литература. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: Д. Славова 

                

       1.3. Бази данни „Краезнание“ да се допълват с текуща информация за 2021 г. чрез    

              ежедневен преглед на местния и централния периодичен печат.  

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

       1.4. Аналитично разкриване на сборници от краеведския фонд в бази данни    

            „Краезнание“. 

Срок: постоянен  

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

 В. Христова 

 

       1.5. Текущо поддържане на картотеките: 
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- Електронен архив на  писмените краеведски справки 

- Местни дати и събития 

- Местни издания 

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

 

 1.6. Изготвяне на електронна картотека за разкриване на фото трибуни с краеведски 

характер от фонда на отдел „Изкуство“ в табличен вид  в Excel. 

    Срок: постоянен  

Отг.: Д. Славова 

А. Сулинаджиев 

В. Христова 

 

1.7. Осигуряване на устно краеведско библиографско обслужване на потребителите. 

                     Срок: постоянен 

                                                                               Отг.: Д. Славова 

                                                                                      М. Беевска 

В. Христова 

 

 

1.8. Съставяне на писмени краеведски библиографски справки по заявка на отделни         

       лица, институции, фирми и др. 

Срок: постоянен 

Отг.: Д. Славова                                                                                              

  М. Беевска 

В. Христова 

 

 

1.9.  Да бъдат съставени следните писмени библиографски справки: 

 

 „Почетни граждани на Смолян за 2020 г.“ – библиографска и фактографска 

справка (кратка биографична справка и снимка) - за допълване на списъка с 

почетните граждани на Смолян, публикуван на сайта на Регионална 

библиотека. 

Срок: м. януари  

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

 

 „40 години НАО „Рожен“ – библиографска справка от м. април 2011 до м. март 2020 

г. 

          Срок: м. април 

          Отг.: В. Христова 

                   Д. Славова 
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 „Народната певица Радка Кушлева“ – библиографска справка от м. май 1986 до м. 

април 2021 г. 

          Срок: м. май 

          Отг.: М. Беевска 

                   Д. Славова 

1.10. Да бъдат съставени следните библиографски издания: 

 

 „110 години от рождението на езиковеда Анастас Саламбашев“ – био-

библиография. 

 

 „70 години Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ 

 

 

Краеведска информационно–библиографска дейност 

 

1. Към календар „По-важни местни дати и събития за 2021 г.“, който е публикуван на 

сайта на Регионална библиотека, да бъде предоставена кратка информация за личности 

и събития за създаване на линк. 

 Срок: м. януари 

Отг.: Д. Славова 

инж. Г. Жукова 

 

2. Съставяне и предоставяне за публикация в сп. „Родопи“ на информационни списъци 

„Нови заглавия в родопското краезнание“.  

Срок: март; юли; октомври 

Отг.: Д. Славова 

 

3. Да бъде съставен календар „По-важни местни дати и събития – 2022 г.“ 

Срок: м. октомври 

Отг.: Д. Славова 

 

4. Изложби: 

 

„110 години от рождението на езиковеда Анастас Саламбашев“ 

Срок: м. май 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

„Първоучители и просветители в Средните Родопи“ – по повод Майски културни 

тържества на Община Смолян 

Срок: м. май 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 
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„Анастас Примовски – етнограф, фолклорист и писател“ – по повод 110 години от 

неговото рождение. 

Срок: м. август 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

„Творецът  Никола Гигов“ – по повод 85 години от рождението му 

Срок: м. ноември 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

5. Витрини: 

 

Текущо да се поддържа витрина „Нови заглавия“ в отдела 

Срок:  постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

95 г. от рождението на Георги Петканов, писател и краевед, автор на монография за 

родното си село, роден в с. Соколовци (1926-2006) 

Срок: м. февр. 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

    

30 г. от създаване на Клуб „Зевзек“ при НЧ „Орфееви гори – 1870“, гр. Смолян, кв.  

Райково, по идея на Крум Левов (1991)   

     Срок:  м.апр. 

   Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

100 г. от рождението на Дичо Узунов, военен деец, краевед, автор на селищна 

монография за родното си село, почетен гражданин на Смолян (2011), роден в с. 

Арда (1921-2015) 

Срок:  м.юни 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

    

100 г. от рождението на Атанас Капитанов, музикант, почетен гражданин на Смолян  

(2001), роден в Смолян (1921-2008) 

Срок:  септ. 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 
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В. Христова 

 

6. Развитие на страница „Краезание“ в сайта на Регионална библиотека: 

Календар „Местни дати и събития - 2021“: 

За определени личности и събития да се издири по-подробна информация и да бъде 

добавена като линк. 

Срок:  м. януари 

Отг.: Д. Славова 

инж. Г. Жукова 

Забележителности на Смолянския край: 

 

Катедрален храм „Св. Висарион Смоленски“ в Смолян  

Срок:  м. юли 

Отг.: М. Беевска 

инж. Г. Жукова 

Пещерата Ухловица до с. Могилица 

Срок:  м. ноем. 

Отг.: М. Беевска 

инж. Г. Жукова 

 

Личности на Средните Родопи 

 

„110 години от рождението на езиковеда Анастас Саламбашев“ - презентация 

Срок: м. май 

Отг.: М. Беевска 

инж. Г. Жукова 

 

95 г. от рождението на родопската народната певица Радка Кушлева 

Срок: м. юли 

Отг.: В. Христова 

инж. Г. Жукова 

 

На тази дата преди 

Всеки месец да бъдат добавяни по две събития от миналото на Смолянския край. 

Срок:  постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

инж. Г. Жукова 

Ново в Краезнание 

Да бъдат представени новите книги, постъпили в сектор „Краезнание“, чрез анотиран 

списък и снимка на корицата. 

Срок:  постоянен 

Отг.: Д. Славова 

инж. Г. Жукова 

Представяме Ви 

 

100 г. от издаването на в. „Родопски глас” с  уредници Васил Дечов и Христо 

Караманджуков (1 ян. – 15 дек. 1921) - презентация 
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Срок:  м. февр. 

Отг.: М. Беевска 

инж. Г. Жукова 

 

„40 години НАО „Рожен“  - презентация 

Срок:  м. апр. 

Отг.: В. Христова 

инж. Г. Жукова 

 

7. Развитие  на Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” 

 

     7.1. Да бъдат дигитализирани 23 броя краеведски вестници - единични издания от 

фонда на отдел „Справочно библиографски и краезнание“ с цел тяхното физическо 

запазване и по-лесно обслужване на читателите, вкл. и онлайн.  

Срок: постоянен 

Отг. : М. Беевска 

Д. Славова 

 

7.2. Дигитализиране на отделни статии, които са включени в електронните 

краеведски бази данни от в. „24 часа“ за годините 2009 и 2010 г., поради 

отчисление. 

Срок: постоянен 

Отг. : М. Беевска 

Д. Славова 

  

8. Други дейности 

 

През учебната година 2020/2021 ще продължи съвместната дейност с Клуб по 

история и краезнание „Обичам България“ - ППМГ „Васил Левски“, с ръководител Цеца 

Делева и Клуб „Млад краевед“ – ЕГ „Иван Вазов“, с ръководител Мария Консулова, като 

при невъзможност срещите и събитията да се провеждат на място в библиотеката, ще бъдат 

подпомагани с материали в он-лайн среда. 

Срок:  м. постоянен 

Отг.: Д. Славова 

М. Беевска 

В. Христова 

 

 
В. КООРДИНАЦИОННА, ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

1. Информационно посредничество между библиотеките от региона и Министерството на 

културата, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", общинските администрации  

и др. 

1.1. Събиране, обработване, анализиране и предоставяне на информация за 

библиотеките от област Смолян на заинтересованите институции и лица. 

 

2. Провеждане на 10 работни срещи с местната администрация и ръководствата на    
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      читалища по проблеми на библиотечното обслужване на местната общност. 

Срок: по график през годината 

2. Поддържане на архив на база данни:   

2.1. Статистическа информация: 

2.1.1.Да продължи редовното поддържане на електронния регистър на 

библиотеките и библиотечните кадри в Смолянска област, на базата на който 

да се изготвят и предоставят справки и информации за Министерство на 

културата и органите на държавната власт на регионално и национално ниво. 

2.1.2.Администриране на процесите по отчитане в Регистъра на Обществените    

библиотеки. 

Срок: м. март 

2.2. Професионална информация: 

3.2.1.Редовно попълване на електронната картотека „Библиотекознание и    

         библиография”; 

3.2.2.Актуализация на рубриките във Виртуален методичен кабинет 

Срок: през годината 

             3.2.3.  Комплектуване и докомплектуване на библиотековедския фонд.  

 3.2.4.  Инвентаризация на справочниците. 

 

3.  Експертно-консултантска дейност: 

3.1.   Консултиране на библиотеките по всички направления на библиотечно-    

информационната дейност чрез посещения на място – посетени 15 библиотеки 

                                                                                             Срок: по график през годината 

 

3.2.Изготвяне на писмени консултации по искане от страна на библиотекари и     

ръководства на библиотеки. 

Срок: през годината 

 

3.3. Оказване на експертна помощ при подготовка на проекти. 

3.4. Помощ за уреждане на нова и реорганизация на вече създадена библиотека – 2   

             библиотеки / с. Ягодина, община Девин и с.Петково, община Баните/ 

3.5. Консултиране на подготовка и участие в конкурси за заемане на библиотечна  

        длъжност – при необходимост. 

3.6. Въвеждане в работа на новоназначени библиотекари.  

 Срок: през годината 

 

3.7. Осъществяване на комплексни проверки в библиотеките в областта. 

                         Срок: през годината 

4.   Квалификационна дейност: 

4.1. Организиране на поддържащо и надграждащо обучение и професионална 

квалификация за библиотекарите от Регионална библиотека и обществените 

библиотеки от областта съвместно с Центъра за продължаващо образование на 

библиотекари към ББИА.         

         Срок: през годината 

4.2.   Провеждане на практикум за новоназначени библиотекари. 
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Срок: през годината 

4.3. Регионален практикум „Поддържане и организиране на краеведски сбирки в 

читалищните библиотеки”.         

Срок: м. юни 

 

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

Връчване на годишните номинации „Библиотекар на годината” и „Библиотека на годината” 

съвместно с Областна администрация-Смолян. 

Срок: м. май 

6.1. Провеждане на регионален форум на тема „Съвременният поглед върху 

библиотеката и библиотечната професия”. 

Срок: м. май 

 

Дейностите в този раздел са отговорност на директор и направление „Координационна, 

експертно-консултантска и квалификационна дейност” 

 

Автоматизация на библиотечните процеси 

1.  Подновяване, сервиз и поддръжка на компютърна техника и локална 

мрежа: 

1.1.Да се закупи нова мултимедия  

Срок: през годината 

 

1.2.Да се закупят настолни  компютри за подновяване техниката в отдел 

Краезнание и зала Игротека на Детски отдел 

Срок: през годината 

 

1.3.Редовно да извършва хардуерна поддръжка и профилактика на 

компютърната техника, като следи за изправността им и своевременното 

отстраняване на повреди или подмяна на повредените устройства. 

Срок: постоянен 

 

1.4. Администриране на  локалната мрежа и достъпа до Интернет, като при 

нужда осъществява връзка с фирмите доставчици на Интернет и фирми, 

изграждащи компютърни мрежи. 

Срок: постоянен 

 

2. Инсталиране, сервиз и администрация на системен и

 приложен софтуер: 

 2.1.Да се поддържа в изправност системния и приложен софтуер, инсталиран   

на компютрите в библиотеката. 

Срок: постоянен 
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2.2.Да поддържа в изправност библиотечния софтуер „Автоматизирана 

библиотека“ и попълваните чрез него Бази данни чрез администраторски и 

сервизни дейности, самостоятелно или като осъществява връзка с фирма РС- 

ТМ ООД при нужда. Да бъде инсталирана най-новата версия на продукта. 

Срок: постоянен 

 

2.3.Участва в дигитализацията на ценни библиотечни колекции, като съдейства 

на библиотечните специалисти при работата им със скенер за книги и софтуер 

за сканиране и специализиран библиотечен софтуер. Отговаря за   извеждане на 

данни от дигитализацията в уеб пространството. 

Срок: постоянен 

 

2.4.Да извършва софтуерна профилактика на компютрите в библиотеката при 

нужда и по график. 

 

Срок:постоянен 

            2.5.  Поддържане на Yuotube канала на РБ. 

 

Срок:постоянен 

         3. Квалификация, обучение и консултации при работата на 

библиотечните  служители  и потребители с компютърната техника и 

софтуер: 

 

3.1.Да продължи да оказва помощ и съдействие на библиотечните служители от 

регионалната библиотека и от библиотеките в област Смолян при работата им с 

компютърната техника и програми. 

Срок: постоянен 

 

3.2.Да продължи да оказва съдействие на потребителите при работата им с 

компютърните програми и Интернет, когато естеството на проблемите са извън 

компетенцията на библиотечните специалисти. 

Срок: постоянен 

  

          4.Администрация на уеб сайт 

4.1. Да продължи да осъществява администриране на уеб пространството, на 

което се намират уеб сайта  и при нужда да осъществява контакт с фирмата - 

доставчик на хостинг услугата за отстраняване и решение на възникнали 

проблеми. 

Срок: постоянен 

           4.2.Редовно обновяване на всички рубрики –предстоящо, новини, бюлетини   

          нови книги и др., както и всички рубрики в двете подстраници Краезнание и   

          Детски отдел. 
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5. Други  

5.1. При заявки от страна на потребителите организира обучения за начална 

компютърна грамотност за 60+ и начално програмиране с роботчето Финч  

 

5.2.  Предпечатна подготовка на библиографии. 

 

4.4. Техническо обезпечаване на провеждането на различни събития провеждани в    

       библиотеката и извън нея.    

                                                           

Дейностите в този раздел са отговорност на Директор и  гл. експерт ИО. 

 

Културна и образователна дейност  

 

И през 2021 година Регионална библиотека „Николай Вранчев” ще продължи своята 

дейност в стремеж да се утвърждава като водещ културно-информационен и образователен 

център в област Смолян. Предвид епидемичната обстановка и обстоятелствата от 2020 г., 

дейността на библиотеката ще бъде насочена към създаване на повече електронни ресурси, 

с които да отговори на очакванията и търсенията на потребителите. Ще продължи да бъде в 

помощ на образователния процес във всички нива на образованието. За да отговори на 

очакванията и потребностите на читателите и потребителите са предвидени редица събития 

и инициативи – част от които са публикувани на сайта в Годишен културен календар. 

Целта е да се популяризира дейността на библиотеката, да се разкрие богатия библиотечен 

фонд и приобщаване на повече читатели и стимулиране интереса към четенето. Наред с 

традиционните образователни и културни инициативи да се предложат стойностни 

събития, с които библиотеката да стане приобщаващ център към богатото информационно 

общество и издигане престижа на институцията. И през настоящата година приоритет в 

работата са децата и младежите в тийнеджърска възраст, обогатяване на фонда и 

осигуряване на по-добри услуги за гражданите с цел повишаване качеството им на живот. 

 

 

 

Г. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ  

 

1. Административна дейност 

 

1.1.Изготвяне на план за дейността на Регионална библиотека-Смолян за 2021 г. 

Срок: м. януари 

Отг: Директор 

 

           1.2. Изработване на план за квалификационна дейност на РБ.  

Срок: м. януари  

Отг. Директор 
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1.3. Изготвяне на отчет за дейността на Регионална библиотека, за НСИ и за 

Глобални библиотекики за 2020 г. 

                                                                  Срок: м. февруари 

Отг: Директор 

1.4. Провеждане на регулярни заседания на Дирекционния съвет за решаване на                    

актуални проблеми  

Срок: постоянен 

Отг. Директор 

           1.5. Провеждане на оперативки – веднъж седмично и при необходимост за         

                  разпределение на задачите в отделите и контрол на тяхното изпълнение. 

Срок: постоянен 

Отг. Директор 

1.6. Провеждане на Общи събрания за обсъждане на актуални проблеми и   

             организацията на работата с участието на всички работещи в библиотеката 

Срок: през годината 

Отг. Директор 

 

1.7. Преглед на Вътрешните правила и актуализация според нормативните изисквания  

 

Срок: през годината 

Отг. Директор 

 

2.  Бюджет и финанси 

 

        2.1. Изработване бюджета на библиотеката и целесъобразно разпределение на   

              средствата по параграфи, съобразно необходимостите.   

Срок: м.януари 

Отг. Директор 

Главен счетоводител 

 

        2.2. Оптимизиране на разходите и работа по проекти с цел привличане на                  

допълнителни  средства  

 

Срок: постоянен 

Отг. Директор 

 

3.  Материално-техническа база 

 

       3.1. Поддържане на всички технически средства и съоръжения в материалната база.  

       3.2. Ремонт и обзавеждане на отдели. 

       3.3. Ремонт на покривна конструкция на библиотеката. 

       3.4. Подобряване интериора и хигиената в библиотеката. 
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       3.5.  Въвеждане на видеонаблюдение с цел опазване на библиотечния фонд. 

       3.6. Обновяване на съществуващата технологична инфраструктура – техника и  

              технически съоръжения  

Срок: през годината 

Отг. Директор 

Касиер-домакин 

4. Здравословни и безопасни условия на труд 

 

4.1.Сключване на договор със Служба за трудова медицина за извършване на   

наблюдение и анализ на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно 

изискванията на нормативната уредба.  

 4.2.Провеждане на необходимите медицински прегледи съгласно нормативната    

уредба. 

 4.3. Извършване на необходимите замервания съгласно изискванията на  нормативната 

уредба. 

      4.4. Създаване на организация за провеждане на инструктажи на работниците по  

 безопасност и хигиена на труда (първоначален, инструктаж на работното място и     

 периодичен).  

       4.5.  Провеждане на инструктаж с целия колектив относно осигуряване на    

 противопожарни мерки на работните места в библиотеката и във връзка с   

 действията при бедствия и аварии.   

Срок: през годината 

Отг. Директор 

Отг. охрана на труда 

Партньорства и връзки с обществеността  

 

През 2021 г. ще продължи активното партньорство с Министерството на културата, с 

община Смолян, областна администрация Смолян, регионални дирекции и институции, 

културни институции, училища, детски градини, читалищя, и НПО-та и др. за 

осъществяване на съвместни инициативи и събития. Ще се търсят и разширяват 

партньорството и сътруднчеството и с други организации за популяризиране дейността на 

библиотеката и утвърждаването й като регионален културен институт.  

За популяризиране дейностите и събитията в библиотеката се изготвят текстови материали 

/прессъобщения, поздравителни адреси, благодарствени писма/. Зав.-отделите извършват 

подготовка, свързана с организиране на културни събития на библиотеката: представяне на 

книги, кампании, свързани с популяризиране на четенето сред деца, подрастващи и 

младежи.  

През 2021 г. ще продължи да се обръща голямо внимание на визуализацията на услугите, 

които предлага библиотеката чрез банери, плакати, флайери и постове в социалната мрежа.  

През последните години, социалните мрежи се утвърдиха като основен канал за 

разпространение на информация и комуникация. Библиотеката използва уеб сайт, 

информационен портал с две подстраници – Детски отдел и Краезнание, YouTube канал, 

фейсбук страница.  


