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“ Николай Вранчев” 

Отчет  
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СМОЛЯН, 2017 



 

Основните направления в дейността на библиотеката през 2016 година бяха: 
              1. Изграждане на актуални библиотечни фондове и информационни масиви  и  

гарантиране на  равен достъп до тях на широк кръг потребители. 
               2. Насърчаване на   четенето и информираността, като важна социална 

компетентност. 
              3. Координиране на библиотечно-информационното обслужване на територията 

на област Смолян. Оказване съдействие на Министерството на културата и общините при 
осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното дело. 

              4. Предоставяне на  разнообразна културна програма, насочена към  различни 
възрастови групи. 

 
Всички дейности в тези направления бяха насочени към изпълнение на основната мисия на 
библиотеката:  Предоставяне на  качествени информационни, образователни и културни 
услуги и  осигуряване на  равни възможности за достъп до знание и информация  на 
местната общност.  
 

Комплектуване и  организация  на библиотечните фондове 
 

Библиотечният фонд  в края на годината  наброява   250 550 библиотечни единици. От графиката е 
видно  нарастване на библиотечния фонд през последните три години.  

 

              През годината са постъпили 2211 нови библиотечни единици, от тях чрез покупка от бюджета  1184 б.ед. 
Като дарение са постъпили – 872  б. ед. Графиката показва новите постъпления през последните три години. 
 

 
 

 
             89% от новите постъпления по вид са книги, следвани от периодичните издания -0,07%, 0,02 % игри. 
Прави впечатление, че няма закупени нито един брой аудиовизуални материали, електроните документи са 
само 3 бр. 
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  По-големи дарители на библиотеката през 2016 година са: 

Институции :                                                                                    Частни лица: 
 

ВСУ „Черноризец Храбър” Сем. Берови 

НБКМ Елка Няголова 

Община Смолян Костадин Волевски 

ИК „Труд и право” Николай Драгнев 

 Румяна Трендафилова 

 Сем. Чалманови 

 Мария Петкова 

 
     

             Текущо и ретроспективно се изгражда  Електронен каталог – отразяващ  Книги, Периодика, Некнижни 
носители и Ноти и се поддържа традиционен фишов  Служебен азбучен каталог. Наред с ретроспективното 
вкарване на заглавия в ЕК се прави и проверка на наличността на даденото заглавие, пресигниране и 
прекласиране. Записите в Електронен каталог – книги са 109 817, като през 2016 година са изградени 1 645 нови 
записа; в Електронен каталог  - некнижни носители са 2 335, а в Електронен каталог  - периодика са 3 503, нови 
18. Извършени са корекции в частта Ноти и там целия наличен фонд вече е отразен в ел. бази.         
            Електронният каталог – книги отразява 98% от целия библиотечен фонд. 
           Текущо през годината се извършва и актуализация на Схемите за сигниране на фондовете в различните 
звена за обслужване. 
           Изготвени са 12  бюлетина Нови книги, видими в електронния каталог на библиотеката, както и  12 
бюлетина Нови книги  за деца, които се публикува в рубриката  „За вас, деца”. 
          На основание Наредба № 3  са проведени следните инвентаризации:  Пълна инвентаризация на 
справочния фонд на библиотеката във всички отдели, пълна инвентаризация на фонд – ноти и отрасъл 5 от 
подръчния фонд на Заемна за дома. 
           Друга основна задача в това направление е опазването на библиотечните фондове.  След проведен 
вторичен подбор във всички звена на библиотеката са отчислени  2707 тома, по следните причини: остарели по 
съдържание - 866, физически изхабени -1709, повредени и не върнати от читатели – 23 и  липсващи при 
инвентаризация – 109. 
           Изграждат се и се поддържат  необходимите печатни документи : Инвентарни книги, КДБФ, Предавателни 
листове, Дарителски свидетелства, Протоколи за инвентаризации, Актове за отчисления и др. 
          През изтеклата година работещите в направление „ Комплектуване и организация на библиотечните 
фондове” подготвиха  изложба „Книги и автори с литературни награди: международни, европейски и 
национални”, която беше представена и с презентация в деня на библиотекаря пред колегите от област Смолян.       
         Инициатива на библиотечните специалисти работещи в това направление бе и дарителската кампания под 
надслов ”За мечтите и игрите на нашите деца”, на която откликнаха главно индивидуални дарители : Веселина и 
Вяра Станишеви,Сена и Адина Пушкаревич, Георги Пачеджиев, Йордан Каров, Илияна Николова, Силвия 
Маламова и Гергана Рибарска предоставили детски книжки, игри, играчки и др. за нуждите на детски отдел; 
младия художник Георги Стойков, изработил стенописа по мотиви от детски приказки в Стаята за ранно детско 
четене и на „Жени ГЕРБ”дарили книги и игри за детската игротека. 
         

 
Библиотечно  обслужване 
 
Организация на библиотечното обслужване 

Библиотечното  обслужване бе  осъществявано от няколко специализирани звена: Заемна за възрастни,  

Детски отдел и изграден към отдела Филиал при VОУ, Читалня "Хуманитарни и точни науки " и Отдел " 

Изкуство”, Краезнание и Библиотековедска читалня. 

 

 

 



Изпълнение на основните  количествени показатели  по звена 

звено читатели посещения заети б.м. 

Заемна за възрастни 1466 6177 25402 

Детски отдел 863 9586 12147 

Читалня  3226 11893 

Изкуство  2248 5004 

Библиотековедска читалня+ ОЦ  413 143 

Краезнание  315  

Всичко : 2329 21965 54589 

 

Регистрираните  читатели за годината са 2329. На фона на намаляващото ежегодно население в града, 

силно намален брой студенти, този резултат запазва постигнатото през последните три години. Естествено има 

възможност да се направят още усилия за постигане на по-висок обхват чрез разширяване дейността на 

филиала, който може да обхване населението от кв. Каптажа. Постигнатата  обхватност е 12,3 %,  при 7,8 % за 

2015 година. 

Читателският състав по възраст, образование и професия са отразени в таб. № 9 и № 10. 

Анализът на читателския състав показва, че най-многобройна е чит. група над 28 години – 893, следвана 

от читателите до 14 години – 802. Рязко е намаляла групата на студентите спрямо 2015 година, което е резултат 

от намалелия брой студенти главно във филиала на ПУ. 

Заетите библиотечни материали са 54 589. В таблици № 11,12 и 13 може да се проследи 

разпределението на заетата литература по вид на материалите, по съдържание и език Естествено водещо 

място в заеманията имат книгите, които са 69 % от общо заетите б.м. , следвани от периодичните издания -23%, 

графичните издания -3 % и т н. 44% от заетата литература е художествена.  По език естествено е водещото 

място на българския език -97%, руски език -1,2%, 1,1% английски език и т н. Читаемостта е 23,4, срещу 24,3 за 

предходната година, което  говори, че тази година нашите читатели са чели средно с 1 % по-малко от миналата 

година. Причините трябва да се търсят в пропуски на комплектуването и обективната причина, липса на добро 

отопление в читалните зали, което лишава нашите читатели от активното им ползване на библиотечните 

ресурси през есенно-зимния сезон. 

Следващите графики показват  съотношение на заетата литература от различните читателски категории 

и мястото на заемане: 

 

   
 

През 2016 година се регистрирани  21 965 посещения, като 37,6 % са в читалните зали,      

17, 6% са на културни и образователни събития. Посещаемостта е 9,4 срещу 9, 2 за 2015 година. Посещаемоста 

би била доста по-голяма, ако през зимния сезон има необходимото отопление в читателските зони. 
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Основни моменти от дейността на обслужващите звена 

Заемна за дома 

 
През изтеклата година Отдел „Заемна за възрастни” продължи да работи по основните си направления  

- работа с читатели, прочистване и подреждане на фонда, културно – масова дейност. 
 

Показатели Изпълнение 

Посещения 5874 

Читатели 1466 

Раздадена литература 25402 

Изложби 15 

ББЗ 5 

 
Следващата графика показва сравнителен анализ на основните количествени показатели за последните 

3 години. 

 
 

Общият брой на читателите за отчетения период е 1466 , от които 485  мъже и 981 жени. 
 

 
 

 Запазва се тенденцията най-голям да е броя на читателите с висше образование. Тази година доста е 
намалял броя на регистрираните студенти. 

 
 Раздадената литература през годината е 25 402, разпределена по отдели както следва: 
 

0     Общ отдел                                           133 

1     Философия                                        1418 

2     Религия                                                131 

3     Обществени науки                           2029 

5     Математика, естествени науки        1103 

61    Медицина                                        869 

62    Техника-62; Приложни науки- 64     601 
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63    Селско стопанство                            216 

7      Изкуство. Кино. Театър. Хореог     219 

79    Спорт - 793/799. Игри на маса 153 

8      Художествена л-ра         15468 

80    Езикознание                                    693 

82    Литературознание 82-89               699 

9      История                                          932 

91     География                                       167 

D8    Детска художествена литература     192 

DO    Детска отраслова литература 319 

 
Показателите за ефективност на библиотечното обслужване в петгодишен период са: 

 Посещаемостта  на читателите е :  3,99 – 2012 г.;  4,53 -2013 г.; 4,52 - 2014 г; 3.83  - 2015 
г.; 4,21  - 2016 г.  

 Читаемостта е следната: 14,45 -2012 г.; 17,94 -2013г.; 16,74 - 2014г. ; 15.58-2015 г.; 17,32  
- 2016 г. 

  
В отдела през годината са постъпилите  1404  библиотечни единици разпределени по фондове, както 

следва: 
 

Фондове 2015 г. 2016 г. 

ОФ 281 175 

ЗВ 1565 1122 

Зв Кр 114 92 

ЗВ С 37 15 

Общо 1997 1404 

 
Като цяло постъпилата литература по всички фондове е по – малко от предходната година.  
През годината е осъществен вторичен подбор  и са отчислените 1229 библиотечни документи, като 

физически изхабени и остарели по съдържание  на стойност 6745, 88 лв. 
През изминалата година се направи инвентаризация на 5 – ти отдел в подръчен фонд и Справочен 

фонд. В резултат на инвентаризацията са съставени  актове . 
 Отделът работи и по опазване на библиотечния фонд – ежегодно почистване на фондовете и подмяна 

на онагледяването. Започна проверка и сверка на ОФ , като до форматен № 2 000 са проверени. 
Работа по  опазването на библиотечния  фонд включва и работа с некоректните читатели. През година 

се изпращаха СМС на закъснелите читатели . 
 За максимално задоволяване на читателски  интереси са направени 200 резервации за книги, от тях: 

изпълнени заявки - 136 ; неизпълнени -  21, чакащи - 43.  
Наред с индивидуалната работа с читатели отделът организира и форма на масова работа. Изложбата 

на В. Христова „Една друга реалност” представи нейното хоби и се радва на искрен интерес от страна на 
посетителите и колегите.  

За втора поредна година се проведе школата по творческо писане с Александър Чобанов. В нея се 
включиха 23 участници, които надградиха постигнатото от предходната година.Развиха творческото писане и 
завършиха поставената творческа задача. 

Голям интерес предизвика изложбата „Красотата и изяществото на глаголицата”, която се подреди със 
специалното съдействие на г-н Л. Станишев. Изложбата имаше голям интерес и бе посетена от над 70 читатели 

За поредна година се излъчи читател на годината – Боян Симеонов -214 книги., Марин Мирчев - 183 
книги и Катя Савова - 172 прочетени книги. 
 

 

 

 

 



 

Детски отдел 

Организация на обслужването на читателите 

Детски отдел  и през отчетната 2016 г. продължава традицията да създава максимални условия за 
творческото, умствено и интелектуално развитие на своите читатели. Ползвайки се от опита си в своята 
дейност, както и от иновативни почини, работещите в отдела осъществяват своите функции да образоват 
допълнително от училището своите ползватели, като им предоставят както богатите си фондове, така и  
изпълнените с  неповторимата атмосфера на съкровищници на знанието  зали. 

 В посочената таблица е показано изпълнението на основните показатели: 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ  2016 г. 

Читатели 863 

Заета литература 12147 

Посещения 9586 

 
            Анализът на количествените показатели сочи постепенно намаляване  броя на пререгистрирани и 
новозаписани читатели в сравнение с 2015 г., въпреки усилията на работещите в отдела да привлекат нови 
читатели.  

В отдела има традиция да се правят групови посещения на първокласници и след провеждане на ББЗ 
уроци една доста голяма част от тях стават наши читатели. Въпреки успехите в тази насока намаляването на 
броя на читателите е факт, но за това има както обективни, така и субективни причини. Основната причина е 
отдалечеността на сградата, липсата на отопление през зимния сезон, което отблъсква една голяма част от 
нашите потребители. 

 В сравнение с предходната година се е увеличил броя на посещенията.  Това се дължи на добрата 
практика да се работи с училищата от града и да се предоставя на учениците навременна и актуална 
информация за интересуващи ги проблеми, както и интересните форми на образователни и културни събития, 
които отделът предлага. 

 Посещенията в читалня са 3043. В сравнение с 2015 г., когато те са били 2730, броят им значително се 
е увеличил. Читателите с интерес разглеждат всички получавани в Детски отдел списания, макар че броят им не 
е достатъчен.   През топлите месеци се увеличава броя на читателите, които в свободното си време ползват 
читалнята, за да четат на спокойствие интересни детски книги и да разглеждат списанията. 

 Детски отдел е любимо място и на много родители с малки деца, които с любопитство пристъпват в 
царството на приказките. 

 Посещенията в заемна за дома са 3901, а през 2015 г. те са били 4360. Спадът на посещенията е 
свързан главно с малкия брой  нова литература 

 Увеличава се броят на ползвателите на Интернет в зала Игротека. В сравнение с 2015 г.,  когато те са 
394, през 2016 г. броят им е 515. Въпреки, че повечето деца имат компютри в къщи, практиката показва, че те 
предпочитат да използват компютрите в зала Игротека.  Това се дължи и на факта, че децата играят такива 
игри, при които е необходим контакта с други ползватели в същия момент. Това събира на едно място много 
деца, като по този начин се увеличава броя на посещенията за Интернет. 

   Много от децата, които в момента не са заети с игра на компютъра, започват да се занимават с 
различните игри, намиращи се на тяхно разположение в игротеката. 

   Посещенията при мероприятията от културно-масова дейност са нараснали на 2127 в сравнение с 
2015 г, когато те са били 1741. 

    Една голяма част от времето на библиотечните  специалисти е насочена към организиране на 
образователни и културни форми насочени към младите читатели, които да грабнат вниманието им, както и на 
техните родители.    

     Посещаемостта през 2016 г. е 11,10 , при стойност за 2015 – 10,34. 
 Заетата литература през 2016 г. е 12 147 библиотечни единици. През 2015 г. тази цифра е 14 533. Това 

е съществен спад откъм раздадени библиотечни документи. Причините за това са няколко и не е изненада, че 
те се повтарят през годините, т.е. имат повтарящ се  характер.  Една от основните причини е това, че 
читателите обикновено търсят по-нови заглавия, за които са чули от свои приятели или от интернет и 
телевизията,  а както е видно от новонабавената литература – 446 броя книги, много от които са повтарящи се 



или стари издания. От към нови и интересни заглавия има какво да се желае, ето защо показателят раздадена 
литература не е изненадващо сочещ надолу. Разбира се, една съществена причина за този спад е и заетостта 
на учениците през учебната година – учениците от първи до шести клас посещават следобедни занимания, и по 
този начин са възпрепятствани да дойдат в библиотеката. Друга причина е   недостатъчния брой книги за 
задължителното лятно четене. Правят се доста откази поради факта, че книгите по каталог съществуват, но те 
се намират у читатели. При опити да се събере раздадената литература – било то с писма, обаждания по 
телефона или лично напомняне, нашите усилия не се увенчават с очаквания резултат.  

  По вид раздадената литература е както следва: художествената литература – 8369, отраслова 
литература е 3778, DVD филми е 211, а ползваните игри в зала Игротека са 275. 

 Факт е, че читателите деца  четат предимно художествена литература. Има много голям  интерес и към 
литературата от различни отрасли на знанието, но тя е недостатъчна и в повечето случаи е стара и не 
задоволява читателските търсения. Освен това отделът ни разполага с много енциклопедии от различен 
характер, но те се ползват само в читалня. 

  Читаемостта през 2016 е 14,07, при 16,29 през 2015 г. 
  Обръщаемостта на фонда през годината е 0,36 , при стойности съответно 0,42 през 2015 г. и 0,48 през 

2014 г. Този показател за ефективност говори за два основни фактора, на които трябва да се обърне внимание 
през следващата година: малкия брой нова литература и необходимостта от основно прочистване на фонда за 
свободен достъп. 
 
 Организация на библиотечните фондове в Детски отдел 

 В началото на 2016 г. фондът в Детски отдел наброява 34 013 библиотечни единици. От тях:  33547 са 
книги, периодични издания – 349,109 са DVD , картографски издания – 2. 

 През 2016 г. са постъпили 446 библиотечни единици, но това са само книги.  
 След извършване на вторичен подбор в различните фондове на отдела са отчислени: 504 книги, 55 

DVD повредени. 
Периодични издания получавани в Детски отдел са 21, един вестник и 20 списания, част от които не 

пълни течения. 
  
 
Справочно-библиографско обслужване 

Библиотечните специалисти ежедневно в своята работа осъществяват устни справки, които 
задоволяват различни читателски търсения. По форма те са винаги устни, а по вид са библиотечно-адресни 
справки, библиографски уточнявания, тематични справки. 
             През годината са осъществени 1071 устни справки, от които библиотечно-адресни справки са 583, а 
тематичните са 488. Справките от различни отрасли на знанието са 891, а тези, свързани с художествената 
литература, 180. 

 Редовно се поддържат и аналитичните картотеки в електронен вид. 
 Аналитичните описания са 378 на брой, докато през 2015 г. те са 287.         
 Изграждане на библиотечно-библиографска култура у читателите деца е съществена част от 

справочно-библиографското обслужване.Традиция стана в отдела да се канят голяма част от първокласниците 
в града, които чрез така наречените ББЗ уроци се запознават с детския отдел на библиотеката, с начина на 
подреждане на книгите, запознаване с научно-популярната и художествената литература, справочния фонд и 
работа с него, запознаване със сайта на библиотеката и детската страничка. Изнесените ББЗ уроци през 
годината са 25 на брой. Може да се каже, че една голяма част от малките ученици на града са запознати с 
нашата дейност и с нетърпение чакат да станат читатели, за да заемат книжки. 

  ББЗ уроци се правят и с деца, пристигащи  от други населени места в общината и областта.  
  ББЗ уроците са начин да се популяризира нашата дейност и да се информират децата за различни 

инициативи в Детски отдел. Естествено, след успешно проведен ББЗ урок броят на новозаписаните читатели се 
увеличава, а освен това се вижда как децата с голямо нетърпение очакват да вземат своите първи книжки и да 
продължат с активното си четене и по-нататък. 
  
 Културно-масови прояви в Детски отдел 

 Културно-масовите прояви през 2016 г. са 83 на брой. Общия брой на посетителите са 2127. Културно-
масовите инициативи са свързани с отбелязване на значими дати и събития от местния и националния 
календар. Те  са разнообразни, целящи да предизвикат интереса на децата към отделни личности, творци, 



писатели, бележити исторически личности, както и към важни дати от историята на страната ни. Посетителите 
се запознават не само с всичко гореизброено, но и с фонда на детски отдел и библиотеката, които касаят тези 
личности и събития.  

 Детски отдел е активен участник със свои инициативи в националните библиотечни прояви и кампании, 
като Маратон на четенето, Националната библиотечна седмица и други. 

 Отделът има изградена и утвърдена практика за работа с училищата, детските градини и ДЦДВУ 
„Звънче” – Смолян.  

Културните събития са отразени в общата таблица за библиотеката, но тук ще споменем една част от 
тях: Традиционно се проведе Празник на Мартеницата с работилница за изработване на мартеници под 
ръководството на Елена Дурева. Учениците от класа на г-жа Юлия Митрева към Първо СОУ участваха в 
инициативата „Бисерче вълшебно” за четене и оценяване на новоиздадени детски книги. Проведе се Маратон 
на четенето в три ОДЗ-та. През лятото за пореден път се осъществиха летни ателиета. На Първи юни се състоя 
откриване на Стаята на приказките към зала Игротека, като същевременно се даде старт и на Ателие „Цветна 
магия”с ръководител Елена Дурева. 

Другите летни ателиета бяха „Финансова грамотност за деца и Ателие „Народни обичаи с  ръководител 
Емилия Коджебашева. Следващото ателие бе „Талантливи художници” с ръководител Елена Мирчева.Проведе 
се и ателие „Млад библиотекар” с ръководител Величка Христова. Есента започна с урок за Роалд Дал, 
представен от Елена Дурева.  

Библиотекарите Величка Христова и Елка Грибачева представиха съответно презентации за Деня на 
будителите и за Коледа.Годината завърши с традиционната Коледна работилница, в която децата изработиха 
различни картички и играчки за елха и театър „Коледно вълшебство”. Актьори бяха доброволци и членове на 
клуб „Приятели на книгата” към Детски отдел и са ученици от четвърти „А” и „Б” клас на СУ „Отец Паисий?” с 
класни ръководители г-жа Капитанова и г-жа Тонова. 

 Презентациите през годината са 19 на брой. 
 Литературните четения са 7 на брой. 
 Срещите с детски творци тази година бяха две – със смолянската писателка Нели Маргаритова и с 

Денис Кьосев – млад автор, който представи своята първа книга „Вълшебен свят”. 
 В Детската страничка на регионална библиотека има публикувани 7 текста със 107 снимки. Продължава 

публикуването на детско творчество – есета, разказчета, рисунки и други. В детската страничка намериха място 
и написани на английски писма до Дядо Коледа. Това са писма на ученици от 3 и 4 клас на Шесто ОУ, които 
участваха в Коледната работилница. Децата участват в проекти на своето училище, а именно: „Аз уча 
английски” и „Забавен английски”. 

  Продължава и издаване на електронни бюлетини отразяващи работа с деца и техни творби. През 
годината бяха издадени 3 броя такива и качени на детската страница. 

 
Таблица за КМД за 2016 г. 

 

Витрини 13 

Изложби 6 

Тържества 6 

Литературни четения 6 

Работилница 6 

Конкурс „Бисерче вълшебно” 1 

Презентации 17 

Срещи с писатели 2 

Срещи-разговори 2 

Лекции 1 

Ателиета 19 

Театрално представление 1 

 

  

 

 



Читалня. МЗС 

Основен принцип в работата на библиотечните специалисти в  отдел „Читалня” е максимално 
удовлетворяване читателските търсения по зададена тема посредством разнообразни и релевантни 
информационни източници. Дейността   е насочена в няколко посоки: изграждане и организация на актуален 
фонд, обслужване на читатели, справочно-информационна дейност и масови форми на работа с читателите. 

През 2016 г. новите постъпления в Читалня са 62 книги, от които: 
 

Ч1 Ч1Гр Ч1С Ч1К Ч2 Ч2С 

35 3 11 2 7 4 

 
           Това количество е твърде малко, за да се обнови фондът на читалнята. Много от литературата, с която 
разполагаме не е актуална и това затруднява обслужването на читатели.  
            На основание Наредба № 3  е извършена  инвентаризация на справочния фонд на Читалнята. Проведен  
е вторичен подбор и заделена литература за  отчисление, по причина  морално остаряла 

На разположение на нашите читатели бяха 120 периодични издания, от които 41 вестника и 79 списания. 
Абонаментът с който разполагаме е разнообразен и основно той предизвиква интересът на нашите читатели. 

В отдела се изгражда и електронния каталог в частта Периодика. Инвентирани са 155 тома периодични 
издания. 

Регистрираните посещения в Читалнята са 3226 читатели /общо с тези за интернет/. Традиционно и през 
тази година читалнята е посещавана най-много от читателските групи на филолози, юристи, студенти, ученици и 
други читатели, които ползват ежедневно периодичният печат за най-важните теми и събития, които стават в 
нашата страна и чужбина. Още през месец Януари служителите на отдела обсъдиха проблема с намалелият 
интерес към Читалнята. Като основен фактор за слабото посещение на Читалнята през зимните месеци се 
отчете не доброто отопление. Това мотивира работещите в Читалнята за нова форма на обслужване -  
«Изнесени читални», нещо иновативно и същевременно удобно за хората, които обичат да бъдат информирани. 
За тази цел се осъществи контакт  с два пенсионерски клуба , на които представихме  нашето предложение, а 
именно – да им доставяме актуалната преса и книги по предварителна заявка. Така се стигна до едно 
съвместно сътрудничество. Първоначално им доставяхме пресата един път седмично. Постепенно обаче 
нашите читатели всекидневно се обръщат към нас със своите читателски търсения, а техният брой се 
увеличава, което ни радва. 

Раздадената литература възлиза на  11 893 тома, като най-голям интерес  предизвикват  областите : 
„История“,  „ Обществени науки“  и „Психология“. 

Във връзка със задоволяване на читателските търсения   са осъществени 634 устни справки, касаещи 
различни отрасли на знанието. 

През изтеклата година електронната картотека „Актуални теми“ беше попълвана с информация по 
следните теми : „Деца със специални потребности“; „Психология“;  и „Агресия при децата“. Изборът на тези теми 
не беше случаен. Той беше съобразен с анализа, който направихме върху  честотата на читателските търсения 
към конкретна тема. В електронната ни картотека са описани 541 заглавия. 

Изнесени са  3 ББЗ пред ученици от града с теми:  Запознаване с фондовете на читалнята и  Работа със 
справочни издания. 

Изготвени бяха 18 витрини със 115 материала от фондовете на читалнята по повод бележити дати и 
годишнини на известни личности.  

По междубиблиотечно обслужване са направени и изпълнени 20  поръчки за НБИВ 
В Седмицата на детската книга, служителите на отдел Читалня  ентусиазирано се включиха в 

инициативите адресирани до нашите малки читатели. И тъй като темата за замърсяването на Планетата е 
излючително актуална, отделът реши да информира малките читатели по различен и достъпен начин за 
екологичните проблеми на нашето съвремие. За тази цел  и залагайки на новите информационни технологии бе 
изготвен  филм за Земята под надслов “Да спасим Планетата!“, с което дадохме възможност на учениците да 
посветят един час на Земята и опазването на околната среда. Първите участници в инициативата  бяха 
петокласници на ОУ „Иван Вазов”с класен ръководител Зоя Симеонова. На тяхното внимание бяха представени 
и богато илюстровани издания свързани с темата. Енциклопедичните издания привлякоха любопитните погледи 
на децата. Някои от тях четоха на съучениците си любопитни факти за планетата, земята и опазването на 
природата. На тръгване ги очакваше подарък – антибактериален химикал с послание да пазим природата и 
талон за едногодишен безплатен абонамент за библиотеката. Филмът предизвика интерес и бе представен и от 
ученици от други училища. 



Традиционно през м. май  ce пpoвeдe тъpжecтвeнoтo oтчитaнe нa peзyлтaтитe oт кoнкypca зa пpeвoд нa 
xyдoжecтвeн тeкcт нa aнглийcки, нeмcки, pycки и иcпaнcки eзик. Koнкypcът ce opгaнизиpa зa дeсета пopeднa 
гoдинa oт Peгиoнaлнa библиoтeкa нa имeтo нa нeйния пaтpoн Hикoлaй Bpaнчeв – видeн книжoвник, пиcaтeл- 
пpeвoдaч и oбщecтвeник, зaeмaщ дocтoйнo мяcтo в иcтopиятa нa нaшия нapoд и Poдoпcкия кpaй. Taзи гoдинa 
кoнкypcът e пocвeтeн нa гoлeмия бългapcки пиcaтeл Елин Пелин. Зa цeлтa бe избpaн oткъc oт повестта 
„Гераците”, пpeднaзнaчeн зa yчeници oт пъpвa възpacтoвa гpyпa 8-9 клac и ”Ветрената мелница”, пpeднaзнaчeн 
зa yчeници oт втopa възpacтoвa гpyпa 10-12 клac. Учacтвaxa oбщo 45 yчeникa, кaтo 40 ca caмo пo aнглийcки 
eзик. Tвopбитe ca oцeнeни oт кoмпeтeнтнo жypи в cъcтaв: Гинкa Bacилeвa-пpeпoдaвaтeл пo aнглийcки eзик, 
Mapгapитa Пeтpoвa-пpeпoдaвaтeл пo нeмcки eзик и Heли Пoпaтaнacoвa – пpeпoдaвaтeл по pycки eзик.Нa 
тъpжecтвoто присъстваха много родители, учители, ученици и други гости, а Moмчил Hикoлoв- ceкpeтap нa 
oбщинa Cмoлян пoздpaви yчacтницитe в кoнкypca и вpъчи нaгpaдитe нa пoбeдитeлитe. 
       Отделът  се включи в инициативата "Чети с мен" под патронажа на президента Росен Плевнелиев. 

Кампанията е на Министерство на културата.  На 11 юни Четенето се проведе в Клуба на културните дейци. 
Участници бяха представители на Клуба на учителите пенсионери и други културни дейци. Четени бяха откъси 
от различни произведения - Анна Ахматова "Избрана лирика", Катрин Стокет "Слугинята", "Време разделно" на 
А. Дончев и др. Сред целите на „Чети с мен“ е да бъде насочено общественото внимание върху проблемите, 
свързани с грамотността и четенето, да бъде подкрепена българската литература. 

В края на месец юни Фондация „Глобални библиотеки – България” обяви конкурс за финансиране на 
малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата. Служителите на 
отдел Читалня  дадоха първоначална идея за проекта, която в последствие бе доразвита от отдел 
«Координация». Проектът на Регионална библиотека – Смолян „Библиотеката – активна част от 
информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!” спечели финансиране и сега тече процедура по 
неговото изпълнение, а в екипа по неговата реализация са и двама библиотечни специалисти от Читалня. 

 

Комплексен отдел „Изкуство” 

Комплектуване, поддържане и организация на фонда 
  

През изминалата 2016 година в отдел "Изкуство" броят на постъпилите библиотечни единици е 47, 
спрямо 54  за 2015 г. По вид  ново постъпилите издания за 2016 са общо, както следва: 

№ Вид Брой 

1 Книги  31 

2 Албуми 6 

3 Справочници - 

4 DVD 3 

5 Оригинали 1 

 Репродукции 3 

6 Периодични изд. 3 

 Общо: 47 

 
          От сравнителния анализ е видно, че ако през 2015 година 54 от ново постъпилите издания: книги и 
графики, са обработени и предадени от отдел "Обработка" на ”Комплексен отдел “Изкуство", то през 2016 са 
приети 37 издания, от тях: книги – 31 и   графика – 6; т.е. налице е известен спад в  комплектуването за отдела.  
През 2015 година новопостъпили специални фондове няма, то през 2016 са обработени DVD-та – 3, оригинали 
картини-1 и репродукции – 3.  

Ако  през  за  2015 година по абонамент  са постъпили  3 периодични издания, а именно: ”Кино”; 
“Музикални хоризонти” и “Театър”, то през 2016 година са запазени същите заглавия, т.е. и при периодичните 
издания няма ръст. Посочените издания са текущо аналитично  разкривани през годината. 

Съгласно акт № 504/21.03.2016 година са отчислени 151 библиотечни единици на стойност 851,28 лв., 
както следва: периодични изд.- 81; диапозитиви – 1; плочи – 13; репродукции – 8; видеокасети- 39; CD -3 и  DVD-
6 .   
 През отчетния период е извършена инвентаризация на фонд Ноти, в резултат на което с акт за 
отчисление № 510/08.12.2016 г. са отчислени 54 нотни издания на стойност 162,09 лв. Същите са отразени в 
електронинен каталог и инвентарни книги.  
 



Организация на обслужването на читатели 
          През годината са постигнати следните количествени показатели свързани с обслужване на читателите: 
 

Изкуство Посещения Заета литература 

Заемна 61 361 

Читалня 1769 4643 

Културно-масови прояви 418  

Общо 2248 5004 

 
            Следващата таблица показва раздадените библиотечни материали по вид и сравнителен анализ с 
постигнатото през 2015 година. 
                                   
                       2015                     2016 

По вид Постигнато Относит. Дял % Постигнато Относит. дял % 

Видеокасети - - 9 0.18 

Книги 385 7,17 467 9.33 

Фото трибуни 156 2,91 289 5.78 

Периодични изд. 1287 23,98 1001 20.00 

Албуми 576 10,73 576 11.51 

Листова графика 1347 25,10 1207 24.12 

Нотни издания 155 2,89 253 5.06 

Плочи 60 1,12 64 1.28 

Диап. и диаф. 19 0,35 12 0.24 

CD 302 5,63 333 6.65 

DVD 970 18,08 721 14.41 

Репродукци 88 1,64 63 1.26 

Оригинали 21 0,39 9 0.18 

Общо:  5366  5004  

От тях за: 

Читалня 

Заемна 

 

4532 

  834 

  

4643 

361 

 

 
Що се отнася до раздадените библиотечни материали по вид в отдел "Изкуство", ако за 2015 с 

първенството са били периодичните издания – 23,98%, следвани от листовата графика – 25,10%; DVD – 18,08%; 
албумите – 10.73%; книгите – 7,17%; CD – 5,63% и т. н.то за 2016 година е в полза на листовата графика – 
24,12%, следвани от периодични изд. – 20%, %; DVD – 14,41%, албумите – 11.51%, книгите – 9,33%; CD – 6,65% 
и т.н. 
 
Справочно-библиографска, информационна и масова дейност  
 

И в двете звена на отдел „Изкуство” - „Читалня” и „Заемна” – през отчетната 2016 година се 
осъществяваше справочно-библиографска дейност.     С помощта на справочно-библиографския апарат, са  
извършени 254 устни справки, от тях 220 тематични, свързани с изкуството, 34 фактографски и  5 ББЗ 
беседи. През 2016 година аналитично са разкрити в Електронните картотеки от фонд „ Периодични издания” 
158 заглавия на статии. 

Реализирани са  4 изложби и 25 витрини, на които са пропагандирани общо 691 заглавия.  

На 4 -те изложби са представени 417 заглавия, а на 25 – те витрини 274  библиотечни издания. 

През месец май отдел „Изкуство” организира музикална вечер-портрет на народната певица Севда 
Симеонова, на което мероприятие обществеността прояви голям интерес. 

            Във връзка с организираното съвместно с община Смолян „Лятно кино”  на открито на площадното 
пространство в стария център на града, беше изготвен информационен списък, включващ 104 DVD с български 
филми. От страна на смолянската общественост имаше голям интерес към проявата, на която бяха 
представени 39 български филма, всеки от който е гледан средно от около 50 човека. 



През месец октомври се проведе традиционния фотопленер „Смолян – перлата на Родопите”, в който 
взеха участие 10 млади фотогрофи под ръководството на майстор-фотографа Сашо Сарандалиев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

През тази  отчетната година  на изложбите  и  витрините,предназначени за  читателите на библиотеката, 
е предлагана не само актуална информация за новите постъпления в областта на всички видове изкуства 
(история на изкуството, музика, театър, кино,  живопис, графика, приложни изкуства и др.),  но и за годишнините, 
свързани с бележити личности от света на изкуството и културата. 
 

 

 
 
Справочно - библиографска, информационна и краеведска дейност 

 

Справочно - библиографска дейност  

Справочен фонд 

Нови постъпления за 2016 г. : общият брой справочници, набавени през изминалата 2016 година е 50 
тома. Разпределени по отделните звена в библиотеката те са както следва:  в Заемна за възрастни – 15, 
Изкуство – 1, Читалня 1 – 11, Читалня 2 – 4, Детски – 8, Библиотековедски – 2, Справочен – 9, Краеведски – 0. 
Таблицата показва сравнение на постъпленията във справочния фонд за последните 3 години. 

 

 
  

ЗВ Изк. Ч1 Ч2 Детски Библиотек. Справ. Кр. Общо 

2014 36 4 42 13 24 1 3 1 124 

2015 37 3 41 15 7 1 7 4 115 

2016 15 1 11 4 8 2 9 0 50 

 
С повече от половината е намалял броят на комплектуваните справочници през изминалата 2016 година 

в сравнение с 2014 и 2015 година. Единствено Библиотековедският фонд и сектор Справочен са допълнени с 
повече справочни издания в сравнение с предишните две години. 

Всички ново постъпили справочници са книги, няма комплектувани справочници на други носители.  
Картотеки 

През 2016 г. са попълвани следните електронни картотеки: 
Сектор Справочен:  

1) Бележити дати и събития; 

2)  Календарни празници;  

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

4) Прикнижна  и пристатийна библиография;  

5) Забележителни туристически обекти и маршрути на територията на РБ. 

Читалня: 

1) Картотека „Актуални теми“ : 

 Деца със специални потребности; 

 Психология; 

 Агресия при децата; 

 Бежанци. 

2) Литературознание 

Детски отдел: 

 Литературознание; 

 Научно-популярни теми. 

Изкуство 

Библиотекознание 



Краеведски бази данни 

 
Електронните бази данни са попълнени с нови аналитични описания  по звена както следва: Справочно-

библиографски и краезнание – 2818 бр. ; Читалня – 576 бр.  ; Детски отдел – 359 бр.; Изкуство – 158 бр.  
 

Справочно-библиографско обслужване 

Устни  библиографски справки: 
Общият брой отчетени устни библиографски справки за 2016 г. е  2523.  
 

 
 
Броят на устните справки, извършени през 2016 год. почти достига броя им през 2014 год., но в 

сравнение с 2015 броят им е намалял с 303 бр. Извършени са 277 устни справки по-малко от плануваните за 
годината. Много често в бързината на обслужването колегите не записват устните справки, които се 
осъществяват дори по телефон и това е една от причините за намаления им брой. 

 Разпределени по звена те са както следва: най-много са в Детски отдел – 1071, следвани от Читалня – 
634, 454 са устните справки, извършени в Заемна за възрастни; в  Изкуство са 254 броя; в Справочно-
библиографски и краезнание устните справки са 110. Разпределени по вид справките са както следва: най-
много са извършените тематични справки – 1085 бр. ; следвани от библиотечно-адресните справки – 948 бр. , 
фактографски справки – 207 бр. ; библиографските уточнявания  са 177 бр. ; най-малко са извършените 
консултациите – 110 броя. 
 Писмените библиографски справки са общо 17, с 5 повече от плануваните за 2016 г., като всички са 
извършени в отдел Справочно-библиографски и краезнание. Само една от тях не е с краеведски характер.  

През 2016 г. няма подготвени библиографски прегледи и препоръчителни списъци. 
 

Информационно-библиографско обслужване  

Изложбите, организирани през 2016 г. в Регионална библиотека са 37 с включени в тях 2488 заглавия 
на експонираните материали, като най-много са представените изложби в Заемна за възрастни - 15 бр.  с 
включени в тях 1078 заглавия; следвани от  Детски отдел – 14, като за тях са използвани 659 заглавия;  в отдел 
Изкуство са експонирани 4 изложби, като в тях са използвани 417 заглавия; 3 изложби са подготвени и 
представени от отдел Справочно–библиографски и краезнание, а заглавията, използвани в тях са 169. Една от 
изложбите е подредена от отдел „Комплектуване“, в нея включените заглавия са 165. В отдел  Читалня няма 
експонирани изложби през 2016 г.  

Отчетените изложби през изминалата година са с 9 повече от плануваните. 
 

Година Изложби 

2014 52 

2015 37 

2016 37 

 
 Витрините, подредени в отделните звена са общо 91 с включени 968 заглавия в тях. Най-много – 28 

броя с 362 заглавия, са изложените витрини в Детски отдел, следвани от Изкуство – 25 бр. с включени 274 
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заглавия; отдел  Читалня – 18 бр. със 136 заглавия;  в Заемна за възрастни – 15 бр. с включени 142 заглавия; в 
отдел Справочно-библиографски и краезнание са експонираните 5 витрини, с включени в тях 54 заглавия.  
 

Информационни списъци 
 През 2016 г. са подготвени общо 90 информационни списъка. 
 Ежемесечно в отдел Обработка се генерира бюлетин „Нови книги“ и се публикува на сайта на 

библиотеката. Общият брой на тези бюлетини е 12. Също така в този отдел се подготвят бюлетини за новите 
детските книги, набавени в Регионална библиотека. Дванадесет на брой са информационните списъци, 
представени на детската страничка на сайта на библиотеката. В тези общо 24 списъка са включени 1087 
заглавия на новозакупена  литература за деца и възрастни. 

Пет информационни списъка са подготвени в отдел Справочно-библиографски и краезнание  по заявка 
от „Медицински център-1“. Те са в областта на здравеопазването и съдържат интервюта с министри, депутати и 
други ръководни кадри. Общият брой на включените заглавия в тези списъци е 16. 

45 информационни списъка с включени в тях 767 заглавия са подготвени в отдел Справочно-
библиографски и краезнание за д-р Мими Кубатева, директор на РЗИ – Смолян. Те са на 3 теми: 1. Регионално 
здравеопазване; 2. Национално здравеопазване – политика за системата; 3. Здравни теми.  

Три са краеведските информационни списъка „Нови заглавия в родопското краезнание“, които са 
публикувани в трите книжки на  сп. „Родопи“, излезли през 2016 г. Общият брой заглавия, включени в тях са 33 
бр. Библиографските описания в тези списъци са придружени с анотация за съдържанието на книгите. 

 За публикуване в новия сайт на Регионална библиотека, който се изработва в момента, е предоставен 
списък, който включва подбрани 10 нови заглавия в сектор „Краезнание“, придружени с анотация за тяхното 
съдържание.  

През 2016 г. за публикуване в сп. „Библиотека“ е предоставен списък с писмени библиографски справки, 
изработени в отдел Справочно-библиографски и краезнание. Броят на заглавията в този списък е 11. 

Предоставени са списъци с изработените писмени библиографски справки и библиографски издания, 
изработени през 2016 г. за допълване на вече съществуващите списъци на сайт на Регионална библиотека. 

През 2016 г. броя на информационните списъци- 90  е почти колкото през предишната 2015 г. и с три 
пъти повече в сравнение с 2014 г.- 33 броя. Част от списъците са достъпни на сайта на Регионална библиотека, 
някои от тях са публикувани в периодичния печат (сп. „Родопи“ и сп. „Библиотека“), като по този начин са 
достъпни до широк кръг потребители.    

 

 
 
Информационни писма 
И през 2016 г. продължи изпълнението на споразумението, сключено през 2013 г. между Програма 

„Глобални библиотеки - България“ и Агенцията по заетостта за осведомяване на целевите библиотеки по 
Програмата за свободните работни места в региона. Ежеседмично в Регионална библиотека се получаваха 
писма по електронна поща за свободните работни места от Бюрата по труда в Смолян, Девин, Златоград и 
Мадан. Общият брой на информационните писма през 2016 г. е 79. Тези писма се препращат към целевите 
библиотеки  по Програмата от област Смолян. 

ББЗ 
В библиотеката са изнесени общо 44 беседи, като най-много са беседите в Детски отдел - 25, 6 са 

изнесените беседи в Справочно-библиографски и краезнание; равен брой са беседите в Заемна за възрастни и 
Изкуство – по 5; 3 са изнесените беседи в Читалня.  
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В отдел Справочно - библиографски и краезнание са съставени два календара: „По – важни дати и 
събития за 2017 г.“ и „По-важни местни дати и събития за 2017 г. Те бяха разпространени до институции и 
частни лица в региона.  
 

Краеведска дейност 

Краеведски фонд 

              В сектор Краезнание новопостъпилите заглавия през 2016 г. са общо 48. Значително е намалял броя на 
комплектуваните книги с краеведско съдържание в сравнение с предишната 2015 година.  

 

 
       Регулярно в отдел Комплектуване се предават списъци с новоиздадени книги с краеведски характер, с 

цел да бъдат набавени своевременно.  
 

Краеведски картотеки 

 Ежедневно се извършва  преглед на местния и централния периодичен печат. По този начин 
краеведските бази данни се допълват текущо с описания на публикациите за Смолянския край. Електронната 
краеведска картотека е допълнена с нови 2818 заглавия на статии от местния и националния периодичен печат 
през 2016 г. Аналитично се описват и части от книги и сборници, които са с краеведски характер. 

 
 

 
 
 Периодично се извършва редакция  на електронната краеведска картотеката, като се изтриват записи, 

които са остарели и неактуални, а също така затрудняват търсенето в електронните бази данни. През 2016 
година са редактирани 9408 броя записа. 

 
Справочно-библиографско обслужване в сектор „Краезнание“ 

Устните справки с краеведски характер през 2016 г. са общо 130, 87 от тях са регистрирани в сектор 
Краезнание, 20 са справките, които са отчетени в Читалня, 13 са устните краеведски справки в Заемна за 
възрастни, 10 - в Детски отдел. 

Писмените краеведски библиографски справки са общо 16, като всички са изготвени по заявка на 
читатели с сектор „Краезнание“. Четири от справките са с фактографски характер: 
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 Александър Чобанов; 

 Почетни граждани на Смолян – 2015 г. (Публикувани на сайта на РБ); 

 Величка Настрадинова 

 Председатели на Окръжен народен съвет – Смолян 

 
Тематичните писмени краеведски справки са 12 а брой, а заглавията, включени в тях са 1207 броя 

общо. Най-голяма като обем на включените в нея заглавия е справката „Туристическо дружество “Карлък“ – 
Смолян (1998-2016)“ – 279 заглавия на книги и статии. Справката бе заявена от г-н Никола Чернев и ще послужи 
за написване на книга по повод 100 години от основаването на дружеството.  

Значителна като обем на включените източници е и справката „50 години Клуб на дейците на културата 
– Смолян (2006-2015)“ – 261 броя на включените заглавия.  Справката  беше включена в юбилейния сборник по 
повод 50-годишнината на клуба. 

В сектор „Краезнание“ се поддържа картотека на изготвените писмени библиографски справки и те 
могат да бъдат открити в електронните бази данни на библиотеката. Също така на сайта на библиотеката в 
„Наши издания“ се съдържа списък на писмените библиографски справки от 2000 г. насам.  

През изминалата година в сектор „Краезнание“ 17 читатели са ползвали  он лайн услугата за сканиране 
на материали, като общият брой сканирани страници е 129. Седем читатели са пожелали определени 
материали да им бъдат ксерокопирани, като общият брой страници е 88.  

 
Информационно-библиографско обслужване в сектор „Краезнание“ 

Изложбите, експонирани през 2016 г в сектор „Краезнание“ са 3 на брой, с включени 169 заглавия: 
 „Списание „Родопи“ – 50 години от началото на издаването му (1966-1996). В нея бяха включени 

38 броя библиотечни материали. 

 „Първоучителите в Смолянско – Рада Казалиева, Петко Гидиджийски, Атанас Келпетков, 

Димитър Мавров, Димитър Гаруфалов, Георки Дорков“. Включените материали в нея са 15 броя. 

Изложбата бе подредена във връзка с годишнини на тези личности и проведеното ученическо 

състезание в тяхна памет. 

 „Съвременни общественици и културни дейци от Смолянския край“. В нея са включени 116 броя 

библиотечни материали. Изложбата беше подредена по повод  21 октомври - Празник на 

община Смолян и във връзка с годишнините на Анастас Капитанов, Радка Кушлева, Надежда 

Хвойнева, Христина Стайкова, Никола Гигов, Димитър Златев, Андрей Печилков, Никола 

Дамянов, Димитър Серезлиев, Илия Зоински, Тинко Илиев и Борис Вулджев. 

 
            Витрините, подредени в сектор Краезнание са 5 на брой с включени 54 заглавия. Постоянно се 
поддържа витрината „Нови заглавия“, като се обновява при постъпването на нови книги в сектора. 

 
 
 
Информационни списъци 
Три са краеведските информационни списъка „Нови заглавия в родопското краезнание“, които са 

публикувани в трите книжки на  сп. „Родопи“, издадени през 2016 г. Общият брой заглавия, включени в тях са 33 
бр. Записите в тези списъци са придружени с подробна анотация за съдържанието на книгите. 

На сайта на Регионална библиотека в рубриката „Наши издания“ могат за бъдат открити списъци с 
краеведските библиографски издания, придружени с анотация, също така списък с изработените писмени 
библиграфски справки.  

Също на сайта на библиотеката ежегодно се подновява списъка с почетните граждани на Смолян, като 
за всеки един от тях е предоставена биографична справка. 
 

Информационни писма 
И през 2016 г. продължи изпълнението на споразумението, сключено през 2013 г. между Програма 

„Глобални библиотеки - България“ и Агенцията по заетостта за осведомяване на целевите библиотеки по 
Програмата за свободните работни места в региона. Ежеседмично в Регионална библиотека се получаваха 
писма по електронна поща за свободните работни места от Бюрата по труда в Смолян, Девин, Златоград и 



Мадан. Общият брой на информационните писма през 2016 г. е 79. Тези писма се препращат към целевите 
библиотеки  по Програмата от област Смолян. 

 
ББЗ: През 2016 г. бяха изнесени 6 беседи с краеведски характер. 
 
Календари: съставен е календар „По-важни местни дати и събития за 2017 г. Включените в него дати са 

75 броя. Календарът бе изпратен до читалищата и училищата от Смолянска област; Държавен архив, 
Исторически музей, Художествена галерия – Смолян, общинска и областна администрация; Клуб на дейците на 
културата – Смолян; до общественици, краеведи и др. 

 
Библиографски указатели 
През 2016 бяха завършени 2 краеведски библиографии: 

 „Райково – в миналото“ – препоръчителна библиография.  

 „Творецът Димитър Златев“ – био-библиография по повод 80-годишнината му. 

 
             Културни прояви 

 Краеведското ученическо състезание на тема „Какво знаем за първоучителите в Смолян”, 

проведено по повод 18 юни – Празник на обединения град Смолян и годишнините на Рада Казалиева, първата 

среднородопска учителка и поетеса, родена в Райково (1821-1907); Петко Гидиджийски, учител и книжовник, 

роден в Устово (1846-1874); Атанас Келпетков, учител, свещеник, деец на националноосвободителното 

движение, секретар на Петко войвода, роден в Устово (1856-1926); Димитър Мавров, свещеник и учител, роден 

в Райково (1856-1942); Георги Дорков, учител, общественик и читалищен деец, роден в Смолян (1866-1939) и 

Димитър Гаруфалов, един от основателите на Райковската гимназия, автор на химна „Гордей се, Родопа“, роден 

в Малко Търново (1896-1968). В състезанието взеха участие два отбора от ПГИ „Карл Маркс“ и ПМГ „Васил 

Левски“. Проявата е първа по рода си, провеждана в Регионална библиотека. Партньори в провеждането на 

състезанието бяха Община Смолян, Училище „Европа“, Исторически музей – Смолян и Държавен архив – 

Смолян. 

 По повод 18 юни – Празник на обединения град Смолян съвместно с отдел „Комплектуване“ и с 

партньорството на Община Смолян бе проведен ученически конкурс за презентация и видеоклип  на тема  „Град 

Смолян през моя фотообектив”. Наградените творби бяха излъчени от телевизия „Фотон – К“. 

 Участие в кръгла маса под надслов „В кадър: Смолян, Родопите. Бележити и преломни дати – 

съвременни проекции“ с презентация  „Ден на народните будители. Родопски будители“. Организатор на 

събитието е Регионален исторически музей – Смолян по повод 21 октомври – празник на Община Смолян.  

 
              Други дейности 

През 2016 г. в сектор „Краезнание“ бяха изготвени 4 статии, публикувани в  периодични издания: 

 За в. „Отзвук“ :  

- „Навършиха се 50 години от излизането на брой 1 на списание „Родопи“; 

- „95 години списание "Родопски глас" 

 За сп. „ББИА онлайн“ 

- „Състезание "Какво знаем за първоучителите в Смолян" в Регионална библиотека "Николай 

Вранчев"; 

- „С доброволен труд бивши и настоящи ученици от ПМГ "Васил Левски" - Смолян реновираха 

бибилотеката в училището“ 

 
В началото на 2016 г. бе заснет репортаж за дейността на отдел „Справочно-библиографски и краезнание“, 

който бе излъчена от телевизия „Фотон –К“ 

Участие в кръгла маса на тема „Съвременното образование и възможностите за развитие в областта на STEM” 

при откриване на обновената библиотека в ПМГ „Васил Левски“ – Смолян. 



Бе подновена съвместната дейност с клуб „Млад краевед“ при ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян с ръководител 

Мария Консулова. Бяха осъществени две срещи с участниците в клуба. Основната тема на  издирвателската им 

дейност е „Родопчани участници в Първата световна война“. Съвместната дейност с „Млад краевед“ ще 

продължи и през 2017 г. 

Започна работа по проект „Библиотеката–активна част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! 

Научете!”. Участието на отдела е в следните дейности: 

1) Участие в обучение за заснемане на видео клип; 

2) Подготовка на материали новата страничка на сектор „Краезнание“; 

3) Заснемане на 2 видеоклипа за рубриката „Бенефис на читателя“ , 

Работата по проекта продължава през 2017 година. 

 
 
Координиране на библиотечно-информационното обслужване на територията 
на област Смолян 
Координация  и връзки с обществеността 
 В областта на консултантската дейност и в изпълнение на задълженията на РБ по силата на Закона за 
обществените библиотеки на територията на областта работихме в следните направления: 

 Изготвяне  на библиотечната статистика за област Смолян 

 Експертно - консултантска дейност 

 Квалификационна дейност 

 Автоматизация на библиотечните процеси 

 Връзки с обществеността 

Тези дейности се осъществяват от отдел „Координация, автоматизация и връзки с обществеността”.  Отделът 
координира и консултира дейността на общо 65 обществени библиотеки: 1 регионална, 1 градска библиотека и 63 
читалищни библиотеки с фонд над 3000 б. ед. Подпомагаме и 8 новосъздадени читалищни библиотеки, които не са 
достигнали  изискуемия минимум за създаване на библиотека - 3000 т. литература.        

Отделът подпомага и всички функциониращи училищни библиотеки при потърсена помощ от тяхна страна. 
     И през 2016 година отделът изпълняваше своето задължение регламентирано в Закона за обществените 
библиотеки чл. 2 раздел 3 да събира, обобщава, организира и съхранява библиотечната статистика за област Смолян.  
Обобщени бяха всички отчетни форми  подадени от читалищните библиотеки и изготвен отчет и анализ за дейността им 
през годината. За всяка община бе изготвен анализ и препоръки за подобряване на библиотечното обслужване. 
                На основание на актуалните данни от отчетите беше актуализирана електронната база данни за библиотечните 
фондове и кадри в областта. 
               Обобщени бяха данните от отчетите на структурните звена в библиотеката и изготвен отчет  и презентация за 
представянето му на годишно отчетно събрание. 
               За нуждите на Националния статистически институт бе изготвен и електронния вариант на отчета за дейността на 
библиотеката. 
               Изготвен бе и план за дейността на библиотеката за 2016 година. 
 
               В областта на експертно - консултантската дейност е извършено следното: 
 

Посещения на място – Поради липса на пари за регионална дейност през 2016 година бяха посетени само 

9 библиотеки за оказване на методическа помощ на място – гр. Рудозем, с. Смилян, с. Могилица, с. Чепинци, гр. 

Девин, с.Търън, кв. Устово, кв. Райково и библиотеката при ПУ. В тези библиотеки са осъществени различни 

консултации в зависимост от нуждите на конкретната библиотека. Въвеждане на нов библиотекар, частна 

методика за пълна инвентаризация, провеждане на конкурси, работа с автоматизираната система и др. 

            Устни консултации - Осъществени са 193 броя устни консултации по телефона, скайп  или на място в 

отдела. 42 от тях са отнели повече от 1 часа на консултанта.Темите на устните консултациите:  провеждане на 

инвентаризация и свързаните документи с нея, изготвяне на правилник за обслужване, сигниране  и класиране 

на библиотечния фонд , изготвяне на проекти за кандидатстване за малки проекти по ГБ - читалищната 



библиотека в с. Гьоврен и гр. Златоград, попълване на регистрационни форми за регистъра на Обществените 

библиотеки,  и др. 

           Писмени консултации 

- за Чепеларе, Арда, Рудозем, Девин и Могилица са изготвени писмени методически указания за 
провеждане на инвентаризациите съобразно спецификата на библиотечните фондове и документацията на 
конкретната библиотека. 

- По искане на голяма част от библиотечните специалисти е изготвено и  изпратено писмено 
указание за изчисляване на качествени показатели за библиотечна дейност застъпени в Стандарта за 
библиотечно-информационна дейност. 

- Изготвено и изпратено писмено указание за регистрация на читалищна библиотека в Регистъра 
на Обществените библиотеки към МК. 

- Изготвено методическо указание за провеждане на конкурс за читалищен библиотекар и 
придружаващи документи: обява, критерии за подбор, въпроси за интервю и др. за читалищните библиотеки в 
с.Чепинци и в с. Смилян. 

            Поддържане на справочно-библиографски апарат и библиотековедски фонд  

        Отделът поддържа библиотековедска читалня и ел. картотека "Библиотекознание". През годината в 
библиотековедския фонд са постъпили 14 нови издания.  В ел. картотека са описани 166 статии, касаещи 
библиотечната дейност,  от всички нови постъпления, както и сп. Библиотека , сп. ББИА  и сборници .  
Поддържаният справочен апарат е използван най-вече от библиотечни специалисти – задочници, студенти 
обучаващи се за библиотекари, но и библиотекари работещи в библиотеки, които не притежават 
библиотековедски издания.  

        Извършена е пълна инвентаризация на фонд – справочници наброяващ 164 заглавия. 

            Квалификационна дейност 

    Поради липса на бюджет за регионални дейности не е проведено предвиденото обучение за работата на 
библиотеките с поколение Z. 

Осъществено е обучение на персонала на РБ  за новата версия на АБ – 2016 година и на тема „ Работа 
с уеб камера и заснемане, обработка и представяне в виртуалното пространство на филми за библиотеката”. В 
рамките на обучението бяха представени основни техники за видозаснемане и похвати в режисурата на видео и 
уеб документалистиката. В програмата бяха заложени различните техники за провеждане на интервю, както и 
техническите изисквания за използване на видеокамера. Тази част включваше и упражнение с практическа част. 
В следващия етап от обучението бе подробно представена професионалната програма за видео обработка 
Blender, както и техники за видеомонтаж, в това число рязане на сегменти от видео, преструктуриране на 
видеото, ефекти за преминаване от кадър в кадър, възможности за корекция на цвят и контраст, както и основни 
настройки за експортиране на видеото в необходимите за уеб видео формати. В третата последна част бяха 
разяснени основни инструменти за работа с YouTube и кратки насоки за видео маркетинг в контекста на 
социалните мрежи. 

Специалисти от отдела са участвали в обучение по „Киберсигурност и киберзащита” и Образование и 
обучение на възрастни в България – проблеми и предизвикателства организиран от Националното звено за 
подкрепа на електронната платформа за учени на възрастни в Европа  
 
Други дейности: 
                 За първа година в чест на 11 май – професионалния празник на библиотекаря заедно с Областна 
администрация обявихме процедура за конкурс за годишни награди Библиотека на годината и библиотекар на 
годината. За целта в отдела бяха разработени следните документи: Статут 
за годишни награди за библиотечна дейност, ф о р м у л я р за подаване на предложение. На основата на 
процедурата разписана от Областния управител бяха разпратени писма до всички читалищни настоятелства, с 
които ги подканихме да участват със свои предложения в конкурса. За категория Библиотека на годината 
постъпиха  4 кандидатури- Библиотеката при НЧ „Кирил Маджаров- 1866” – гр. Смолян, кв. Устово, 
Библиотеката при НЧ „Родопска  просвета – 1923” – гр. Девин, Библиотеката при НЧ „Съгласие -1883” – с. 
Славейно, община Смолян и Библиотеката при НЧ „ България-1937” – с. Могилица, община Смолян. За 
Библиотекар на  годината постъпиха  следните кандидатури - Анелия Малинова – библиотекар в НЧ „ България 
-1937” с. Могилица и Нели Хаджиева – библиотекар в НЧ „Христо Ботев-2000” гр. Рудозем. 



Със заповед на областния управител бе назначена комисия в състав : 
 
Председател: Андриян Петров – Заместник областен управител с ресор „Култура”. 
Членове: 

1. Йорданка Вълчева – заместник-директор на Регионалнa библиотека „Николай Вранчев” - гр. Смолян; 

2. Димитър Кузманов – главен експерт „Транспорт, образование и култура” в дирекция АКРРДС на 
Областна администрация Смолян; 

 
Комисията оцени кандидатурите по петобалната система, като постави най-висока оценка 5, и най-ниска 

оценка 1, за да извърши „Избор на наградените“.  
Решението бе следното: 

1. Присъжда годишната библиотечна награда БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА на 
Библиотеката при НЧ „Родопска просвета – 1923” – гр. Девин, с получени най-висок брой точки – 25. 

2. Присъжда годишната библиотечна награда БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА на Нели Хаджиева – 
библиотектар в НЧ „Христо Ботев” – гр. Рудозем, с получени най-висок брой точки – 24. 

3. Присъжда Специална годишната библиотечна награда на Библиотеката при НЧ „Кирил Маджаров – 
1866” – гр. Смолян, кв. Устово за изключителния принос за развитие на библиотечното дело в община 
Смолян и съхранение на културното наследство. 
 
На 29 и 30 ноември в НДК се проведе Националният форум "Библиотеките днес". На него бяха обсъдени 

новите възможности на библиотеките в информационното общество на XXI в., перспективите за развитие на 
библиотеките като центрове на местните общности, както и ролята им в предоставянето на достъп до 
информация и електронни услуги, образование, култура и учене през целия живот.От област Смолян участваха 
20 библиотечни специалисти . Отдел Координация отговаря за  пътуването, изплащането на пътни и всички 
логистични проблеми около участието на колегите. 

Участие в научна конференция ”Родопските читалища – минало и предизвикателства” посветена на 150 
години НЧ „Кирил Маджаров” с презентация „Читалищната библиотека- 
традиция и съвременна визия” и публикация по темата в сборник. 

За втора поредна година бе организирана кампания Читател на годината под патронажа на 
евродепутата г-жа Мария Габриел. Рекламна кампания, отчитане на резултатите и изготвяне на грамоти за 
победителите бе извършено от отдел Координация. 
           Чрез отдел „Координация” са осигурени над 1500 книги, като дарения за читалищни библиотеки от 
областта: 1298 тома са дарение от Съюза на ловците и риболовците в България, а останалите са от автори и 
издателства.  
    В партньорство  с 4 Бюра по труда на територията област Смолян продължаваме да разпространяваме 
информация за свободни работни места във всички населени места на областта. В координационния център в 
РБ постъпваше информация от Бюрата по труда ,а РБ от своя страна я препращаше към колегите от другите 38 
целеви библиотеки. 

- За нуждите на РБ – Смолян са разработени следните вътрешни правила: 
- Вътрешни правила за междубиблиотечно заемане в регионална библиотека „Н. Вранчев“- 

Смолян 
- Методика за провеждане на атестация в регионална библиотека – Смолян 

 
           Дейността на библиотеката се рекламира редовно чрез прес -съобщения до медиите. През изминалата 
2016 година за библиотеката има 71 публикации в електронните медии  и 30 публикации в местния традиционен 
печат. По различни  поводи се дадени 7 интервюта по радио Фокус и телевизия Фотон К. 
          За детската страница са изготвени 3 електронни бюлетина „Децата и библиотеката”. 
 

  Автоматизация  на  библиотечните  процеси  

   В библиотеката се поддържат две  самостоятелни локални компютърни мрежи с два сървъра и 44 
компютърни конфигурации с постоянен достъп до Интернет. През годината се осъществяват 4 профилактики на 
техниката . Закупен е един нов компютър за отдел заемна за възрастни. 
            Ежедневно се осъществяваха дейности по актуализация на данните от автоматизираната библиотечна 
система и изготвяне на архивни копия на базата. В края на годината  информационната система на 
библиотеката съдържа следните  брой записи в отделните модули : 



-    Книги   109824 
-    Периодика  3503 
-    Некнижни носители  2335 
-    Ноти 1775 
-    Електронни картотеки  174964 

  Целогодишна задача на информационни специалист бе и поддържане на уеб страницата на 
библиотеката, своевременно  качване информация за проявите провеждани в библиотеката. Актуализирани са 
рубриките Календар, писмени справки, Почетни граждани , ел. услуги и др. 
             Извършена е текстообработака и предпечатна подготовка на две издания на отдел Краезнание – Био 
библиография за Димитър Златев и библиография за Райково. Обработени и качени линкове към календара 
местни дати и събития. 
             Публикувани са 63 новини. Уеб страницата на РБ през  2016 година  е посетена   5 983 пъти.  На голяма 
популярност  се радва и през 2016 година нашата страница в социалната мрежа Facebook –  92 текстови и 384 
снимкови материала са  прегледани и коментирани от 2 093  потребители 
 Качени са 12 броя бюлетини нови книги,12 броя Нови книги в Рубриката За Вас , деца! 
            Осъществявани бяха редица консултации за работа с библиотечния софтуер в библиотеки от областта : 
Църковна библиотека, НЧ – Доспат, НЧ – Девин,НЧ – Неделино, ДБ – Мадан и НЧ Кирил Маджаров – кв. Устово   
           Продължават консултациите за целевите библиотеки  по Програма „Глобални библиотеки”  свързани с  
работа с техниката. Осъществени са   23  дистанционни консултации през скайп на теми: смяна на консуматив, 
връщане на системни настройки на компютър, работа с Ексел, използване на мултифункционалното  устройство 
за сканиране, копиране от компютър върху диск, инсталиране на принтер, работа с ел. бази данни на други 
библиотеки и др. 
         На място в библиотеката са обслужени още 16 потребители - индивидуално обучени от гл. експерт в 
отдела по различни теми в областта на ИТ – Работа с електронна поща, Инсталиране на Windows, работа със 
Скайп и Фейсбук, Работа с офис програми и др. 
          Изготвена е нова структура на сайта на библиотеката, който се изгражда по проект „Библиотеката – 
активна част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!” финансиран от Фондация 
„Глобални библиотеки”. На основата на новата структура е изготвено задание за изработване на новия сайт с 
две нови допълнителни страници към него за Краезнание и Детски отдел. Към края на годината са подадени на 
изпълнителя всички текстове и снимков материал за отделните менюта. 

 
 

Участие в програми и проекти: 
              През годината отдел „Кооординация” разработи  проект  „ „Библиотеката – активна част от 
информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!” , който бе оценен с 55 точки от максимално 
възможни 60 от Фондация Глобални библиотеки.Стойността на проекта е 4560 лв. Идейният замисъл за 
разширяване на електронните услуги за населението на екип на отдел Читалня бе в основата на проекта  с  
основната цел - Изграждане на нови маркетингови инструменти за разширяване информираността на местната 
общност чрез модернизация на уебсайта и предлагане на нови библиотечни услуги . 
              Проектът  се реализира в партньорство с три читалищни библиотеки от област Смолян : НЧ „България-
1937”- с. Могилица, община Смолян, НЧ ”К. Маджаров-1866”- гр. Смолян, кв. Устово и НЧ "Христо Ботев-2000" – 
гр. Рудозем.  
               Библиотеката е партньор на ПМГ Васил Левски в участието на ученици в програмата Международната 
награда на херцога на Единбург (The Duke of Edinburgh’s International Award). Програма е за личностно развитие 
на млади хора, съчетаваща практически опит и развиването на умения, в резултат на което младежите стават 
отговорни граждани на света. Четири възпитаника на училището работят като доброволци в Регионална 
библиотека като главно участват в организиране на културни  и  образователни събития насочени към младите 
хора и децата. Доброволците активно участват и в реализиране на част от проекта „Библиотеката – активна 
част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!” със заснемането на видео интервюта за 
рубриката Бенефист на читателя и видео ревюта на нови книги.  
              Отделът координира и участва  в проекта Студентски практики. Разработени са  7 позиции , за които 
могат да кандидатстват студенти. 
              Разработен  е проект за стартиране на дигитализацията в библиотеката, който ще стартира в началото 
на 2017 година. 
    



 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТ 
ТАБЛИЦА  № 1 

 
ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Код Показател Отчет 2016 

   

1.  Библиотечен фонд 250550 

2.  Набавени библиотечни материали 2211 

3.  Отчислени библиотечни материали 2707 

4.  Текущи периодични издания 120 

5.  Читатели (общо) 2329 

6.  - под 14 г. 802 

7.  - над 14 г. 1527 

8.  -- в  число специалисти 718 

9.  Посещения (общо) 21965 

10.  - на читатели под 14 г. 9586 

11.  - на читатели над 14 г. 12379 

12.  Посещения в читални (общо) 8259 

13.  Посещения на културни прояви (общо) 3870 

14.  Заети библиотечни материали (общо) 54589 

15.  - на читатели под 14 г. 12147 

16.  - на читатели над 14 г. 42442 

17.  Справочно-библиографски и информационни начинания 2886 

18.  - писмени 319 

19.  - устни 2567 

20.  Издания 5 

21.  Персонал 32 

22.  Книгоосигуреност на жител 8,8 

23.  Книгоосигуреност на читател 107,6 

24.  Обращаемост 0,22 

25.  Читаемост (общо) 23,4 

26.  - на читатели под 14 г. 15,1 

27.  - на читатели над 14 г. 27.8 

28.  Посещаемост 9,4 

29.  Население на града към 31.12.2016 г. 28591 

30.  Обхватност 12,3% 

31.  Методическа дейност  

32.  - квалификационни начинания (семинари, обучения, практикуми, 
ББЗ)  

2 

33.  - помощ на място/ посетени библиотеки/ 9 

34.  -консултации и справки за библиотекари  193 

35.  ММЗ и МЗ  

36.  - получени б.м. 20 

37.  - изпратени б.м.  

38.   Участие в проекти и програми   

39.  -разработени 2 

40.  -подкрепени 1 

 



 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА   № 2          
 

ФОНД,НАБАВЕНИ И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВИД 
 

 

 

 

 

 

Код Вид на библиотечния документ Фонд Набавени Отчислени 

01 Книги                                                                             207808 1980 2546 

02 Периодични издания                                                        20729 155 81 

03 Графични издания - общо 4046 10 10 

 От тях: Листова графика 708   

04 Картографски издания 419 2  

05 Нотни издания 2061   

06 Аудио-визуални документи - общо 10031  53 

 От тях:    

 - грамофонни плочи 7184  13 

 - аудиокасети 1859   

 - видеокасети 578  39 

 - диапозитиви 410  1 

07 Електронни документи 3179 3 9 

3 - CD 623  3 

 - DVD 2556 3 6 

07 Микрокопия 11   

08 Игри 207 57  

09 Репродукции 640 3 8 

10 Фотоснимки 1347   

11 Оригинални худ. произведения 72 1  

 Общо: 
 

250 550 2 211 2 707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ТАБЛИЦА  № 3 
 

ФОНД,НАБАВЕНИ И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРЕД ДЕСЕТИЧНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ 

  
 

 

 

 

 
Код 

 
Индекс 

 
Наименование 

Библиотечен фонд Набавени 
библиотечни 
материали 

Отчислени  
библиотечни 
материали 

01 0         Общ  отдел 
 

7576 50 108 

02 1 Философия 
 

5264 65 36 

03 2 Религия 
 

1906 19 7 

04 3 Обществено политическа 
литература 
 

28213 251 156 

05 5 Математика 
Естествени науки 
 

11366 75 177 

06 61 Медицина 
 

9217 40 459 

07 62-69 Техника 
Промишленост 

14017 55 370 

08 63 Селско стопанство 
 

4089 15 75 

09 7 Изкуство 
 

24753 137 80 

10 793-799 Спорт 
 

2125 11 22 

11 80 Езикознание 
 

6711 74 80 

12 82-89 Литературознание 
 

11344 59 42 

13 9 История.Биографии 
 

15830 135 38 

14 91 География.Пътешествие 
 

3384 22 12 

15 БСЧ Художествена 
литература 

64611 783 719 

16 Д0-9 Детска отраслова 
литература 

9938 342 148 

17 Д Детска художествена 
литература 

30003 78 355 

18  Общо: 250 550 2 211 2 707 



 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА  № 4 
 
 

ФОНД,НАБАВЕНИ И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЕЗИК 
 

 

Код Език Библиотечен 
фонд 

Набавени 
библиотечни 

материали 

Отчислени 
библиотечни 

материали 

1. 
 

Български език 205831 2069 1820 

2. 
 

Руски 32688 16 754 

3. 
 

Други славянски езици 708   

4. 
 

Английски 4569 104 50 

5. 
 

Немски 4112 14 57 

6. 
 

Френски 1250 1 5 

7. 
 

Други езици 1366 7 21 

8. 
 

Общо през годината 250 550 2 211 2 707 

 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА  № 5 

 

НАБАВЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕТО 
 
 
 
 
 

Общо  От тях 

 чрез покупка абонамент по обмен в дар 

 от бюджета от проекти    

2211 1184  155  872 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ТАБЛИЦА  № 6 
 

ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРИЧИНА ЗА ОТЧИСЛЯВАНЕТО И ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 
 
 
 

Код  Причина за отчисляване на библиотечните  
материали 

Общо От тях: 
 

   отраслова и 
художествена 

детска 
отраслова и 

детска 
художествена 

1 Остарели по съдържание 
 

866 866  

2 Многоекземплярни 
 

   

3 Неподходящи за профила на библиотеката 
 

   

4 Физически изхабени 
 

1709 1229 480 

5 Повредени и не върнати от читатели 
 

23   

6 Липсващи при инвентаризация 
 

109 109  

7 Повредени или унищожени при стихийни 
бедствия,както и при установена кражба 
 

   

8 Общо 
 

2707 2204 503 

9 На стойност 
 

100668.82 99093.97 1574.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ТАБЛИЦА  № 7 
 

ТЕКУЩИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО ВИД И ПО СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

Код Индекс Наименование Общо Вестници Списания 

     Всичко Библиог
рафски 

От тях: 

       дискет
и 

CD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 0 Общ отдел 
 

11 3 8    

02 1 Философия 
 

6  6    

03 2 Религия 
 

      

04 3 Обществено-политически 
 

47 28 19    

05 5 Математика.Естествени 
науки 
 

3  3    

06 61 Медицина 
 

5 2 3    

07 62-69 Техника.Промишленост 
 

6 1 5    

08 63 Селско стопанство 
 

3 1 2    

09 7 Изкуство 
 

3  3    

10 793-799 Спорт 
 

2 1 1    

11 80 Езикознание 
 

2  2    

12 82-89 Литературознание 
 

4 3 1    

13 9 История.Биографии 
 

3  3    

14 91 География 
 

3  3    

15 БСЧ Художествена 
 

2 1 1    

16 Д0-9 Детска-отраслова 
 

1 1     

17 ДХ Детска художествена 
 

19  19    

18 Общо  
 

120 41 79    



 
 

 
 

ТАБЛИЦА  № 8 
 

ТЕКУЩИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО ВИД И ПО ЕЗИК 
 
 

             Списания,бюлетини и пер.сборници 

Код Език Общо Вестници Всичко  

     Библиографски Реферативн
и 

     От тях:  

      дискети  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Български 
 

118 41 77    

02 Руски 
 

      

03 Други славянски  
 езици 

      

04 Английски 
 

2  2    

05 Немски 
 

      

06  
 

      

07 Други  езици 
 

      

08 Общо през 
отчетната год. 
 

120 41 79    

 От тях детски 
пер. печат: 

21 1 20    

 
 
 

 
 
 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕ 
 
 
 

Общо за отчетната година От тях 

 абонамент в дар 

120 118 2 

 
 
 
 



 
 
 

ТАБЛИЦА  № 9 

СЪСТАВ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

По възраст По образование 

до 14 г. от 15 до 18 г  от 19 до 28 г над 28 г. със средно с висше други 

802 334 300 893 393 718 1218 

 

ТАБЛИЦА  № 10 
 

СЪСТАВ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИЯ И МЯСТО НА ЗАПИСВАНЕ И ПОЛ 
 

Код Професия Общо Заемна за  
възрасни 

Детски  
Отдел 

1 2 3 4 5 

1 Работници в промишлеността 
 

80 80  

2 Работници в селското стопанство 
 

   

3 Инженерно-технически специалисти 
 

77 77  

4 Селскостопански специалисти 
 

8 8  

5 Медицински  специалисти 
 

51 51  

6 Математици,физици,химици,геолози,географи, 
биолози 

43 43  

7 Философи,социолози,историци,педагози, 
филолози,икономисти и юристи 

381 381  

8 Писатели,журналисти,артисти,художници, 
музиканти и др. 

85 85  

9 Учители-детски,начални и прогимназиални 
 

62 62  

10 Студенти 
 

230 223 7 

11 Ученици от горния курс 
 

355 355  

12 Ученици от средния курс 
 

197 197  

13 Ученици от началния  курс 
 

593  593 

14 Други 
 

167 101 66 

15 ОБЩО  ПРЕЗ  ОТЧЕТНАТА  ГОДИНА 
 

2329 1466 863 

16 В  това  число  :           Мъже 
 

885 485 400 

17                                       Жени 
 

1444 981 463 



 
 
 
 

ТАБЛИЦА  № 11 
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВИД И МАТЕРИАЛИ 

 
Общо за 

отчетната 
година 

Книги Периодични 
издания 

Гра- 
фични изда - 

ния 

Картограф- 
ски 

 издания 

Нотни 
издания 

Игри Аудио-визуални документи Eл. документи Снимки Оригиналн
и худ. 
произв 

Репродук 
ции 

       Грамофонни 
плочи 

Магн. ленти 
 и 

звукозаписи 
касети 

видеокасет
и 

диапозити
ви 

CD DVD Ел. 
ресурси в 
интернет 

   

54589 37694 
 

12863 1786 5 253 275 64  9 12 335 932  289 9 69 

 
 

 

ТАБЛИЦА  № 12 
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО  СЪДЪРЖАНИЕ 

 
Общо за 
отчетна 

та година 

0 
Общ отдел 

1 
Фило 
софия 

2 
Рели 
гия 

Атеи 
зъм 

3 
Обще 
ствено 
поли 
тиче 
ски 

5 
Мате 

матика 
Ест. науки 

61 
Меди 
цина 

62 Техника 
64-69 
Про 

мишл. 

63 
Сел 
ско 

стопанство 

793-799 
Спорт 

7  
Изкуство 

80 
Езико 

Знание 

82-89 
Лите 
рату 

розна 
ние 

9 
Исто 
рия 

91 
География 

Пъте 
шест 
вия 

БСЧ 
Худо 

Жествена 

ДО-9 
Детска 
отрас 
лова 

ДХ 
Детска худо 

жествена 

54589 2385 1882 316 4849 1297 1286 1483 671 597 5255 1205 1425 3315 472 15493 3970 8688 

 
 
 

ТАБЛИЦА  № 13 
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЕЗИК НА МАТЕРИАЛИТЕ 

 
Общо през отчетната 

годината 
 

Български 
 

Руски 
Други славянски езици  

Английски 
 

Немски 
 

Френски 
 

Други езици 

54589 52818 671 50 619 344 
 

3 84 

 
 
 



 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА  №14 
 

ЗАЕТИ  БИБЛИОТЕЧНИ  МАТЕРИАЛИ  ПО НАЧИН НА ЗАЕМАНЕТО В ОТДЕЛНИТЕ 

ЗВЕНА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

    

 

 

 

Код 
Звено за обслужване 

общо за дома в читалня 

1 2 3 4 5 

1 Заемна за дома 
 

25402 25402 
 

2 Читалня 
 

11893  11893 

5 Отдел "Изкуство" 
 

5004 361 4643 

6 Детски отдел 
 

12147 7443 4704 

8 Библиотековедска читалня 
 

143 103 40 

7 Общо през отчетната година: 
 

54589 33309 21280 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

ТАБЛИЦА  №15 
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО И МЕЖДУНАРОДНО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 

получени библиотечни материали 
 

Код Показател Регистрационни еденици изпратени поръчки 

  общо от тях копия  

1 2 3 4 5 

1 По междубиблиотечно заемане 
 

20  20 

2 По международно междубиблиотечно заемане 
 

   

3 Общо през отчетната година 
 

20  20 

 
 

ТАБЛИЦА  №16 
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО И МЕЖДУНАРОДНО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 

изпратени библиотечни материали 
 

Код Показател ОБЩО В окръга в други окръзи 

  рег. ед. поръчки рег. ед. поръчки рег. ед поръчки 

  общо от тях 
копия 

общо от тях 
препрат 

общо от тях 
копия 

общо от тях 
препрат 

общо от тях 
копия 

общо от тях 
препрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 По междубиблиотечно 
заемане,заети БМ 

20  20      1    

2 По международна 
междубиблиотечно 
заемане,заети 

            

3 Общо 20  20     
 

 1    
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ТАБЛИЦА  № 17 
          Справочно-библиографско обслужване: устни и писмени справки по съдържание, 

форма и вид 
 
 
 

 Справочно-библиографско обслужване: устни и писмени справки по съдържание, форма и вид 

обща 

Отрасъл Всич. По форма По вид 

устни писмени от тях  Библио- Библио- Темат. факт. К. 

краеведски течно графски   

устни писмени 

адресни уточн.   

справки   устни писмени у/п 

Общ отдел 189 185 4 10 4 66 4 47 1 49 22 

Философия 43 43 0 1 0 1 0 37 0 5 0 

Религия 13 13 0 3 0 7 1 5 0 0 0 

Обществени  

198 194 4 20 3 69 17 51 4 50 7 науки 

Математика. 

35 35 0 1 0 16 11 3 0 4 1 Естест.науки 

Медицина 30 28 2 0 2 9 12 2 2 5 0 

Техника 

86 86 0 1 0 8 20 5 0 5 48 Промишленост 

Селско 

28 28 0 0 0 5 6 3 0 13 1 стопанство 

Изкуство 278 277 1 5 1 9 2 229 1 37 0 

Спорт 42 41 1 3 1 13 17 1 1 10 0 

Езикознание 108 108 0 5 0 23 11 68 0 0 6 

Литература 80 80 0 2 0 59 0 12 0 3 6 

История 143 140 3 47 3 39 28 65 3 7 1 

География 59 58 1 14 1 13 14 23 1 6 2 

Художествена 

137 136 1 8 1 28 34 46 0 13 16 литература 

Дет.отраслова 891 891 0 7 0 488 0 403 0 0 0 

Дет.худож. 180 180 0 3 0 95 0 85 0 0 0 

Всичко: 2540 2523 17 130 16 948 177 1085 13 207 110 
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ТАБЛИЦА  № 18 

Информационно - библиографско  обслужване  по  съдържание и вид 
 
 

 

 Информационно-библиографско обслужване по съдържание и вид - 2016 г. 

Отрасъл Изложби Витрини Библ. Инф. Инф. Препор. ББЗ Кален- Библ. 

прегледи сп-ци Писма списъци дари 
и 
др.изд. 

бр. з. бр. з. бр. з. бр. з. бр. з. бр. з. бр. бр. бр. 

Общ отдел 2 154 8 86 0 0 40 1146 0 0 0 0 44 2 2 

Философия 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Религия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. науки 2 101 1 13 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 

Математика 

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естествени 

науки 

Медицина 0 0 1 7 0 0 50 783 0 0 0 0 0 0 0 

Техника 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Промишленост 

Селско 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 стопанство 

Изкуство 5 525 25 274 0 0 1 104 0 0 0 0 0 0 0 

Спорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Езикознание 1 12 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературознание 2 96 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 4 128 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Художествена 

7 813 11 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 литература 

Детска 

6 261 17 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 отраслова 

Детска 

8 398 11 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 художествена 

Всичко 37 2488 91 968 0 0 91 2033 79   0 0 44 2 2 
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ТАБЛИЦА  №19 
 

ЧИТАТЕЛИ, ПОСЕЩЕНИЯ, ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ, СПРАВОЧНО-
БИБЛИОГРАФСКИ   И   ИНФОРМАЦИОННИ   НАЧИНАНИЯ  В ОТДЕЛНИТЕ  

  ЗВЕНА  НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 
 
 

 
 
 

Код 

 
 
 

Звено за обслужване 

 
 
 

читатели 

 
 
 

посещения 

 
заети библ. 
материали 

 
 

справочно-
библиографски и 

информа- 
ционни  начинания 

1 2 3 4 5 6 

1  Заемна за дома 
 

1466 6177 25402 489 

2   
Читалня  
 

 3226 11893 655 

3  Отдел "Изкуство" 
 

 2248 5004 289 

4  - от тях в читалня 
 

 1769 4643  

5  Детски отдел 
 

863 9586 12147 1138 

6  - от тях в читалня 
 

 3558 4704  

7  Справочно-библиографски  
и Краезнание 

 315  290 

8  Библиотековедска 
 читалня 
 

 413  3 

9  Обработка    24 

10  Общо през отчетната година 2329 21965 54589 2886 
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ТАБЛИЦА № 20         
 Фонд, набавени и заети библиотечни материали  в Детския отдел 

 

Код Индекс Наименование Фонд Набавени  
библ. единици 

Заети библ. 
единици 

1 0 Общ отдел  
 

309 2  

2 1 Философия 
 

83 1 

3 2 Религия.Атеизъм 
 

122 3 

4 3 Обществени науки 1519 17 

5 5 Математика. 
Естествени науки 

1813 25 

6 61 Медицина 198 5 

7 62 Техника 615 2 

8 63 Селско стопанство 111 3 

9 7 Изкуство 801 3 

10 793-799 Спорт 343 6 

11  Езикознание 329  

12 82-89 Литературознание 693 1 

13 9 История. Биографии 1001 19 

14 91 География 
Пътешествия 

576 3 ДО -3778 

15  Художествена 
 литература 

25387 356 ДХ-8369 

16  ОБЩО: 
 

33900 446 12147 
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ТАБЛИЦА №  21 
БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 

 

Код Начин на 
плащане 

Общо Със завършено висше образование 
 
 

С друго 
образовани

е 
без библ. 

квалификац
ия 

   Всичко от тях :  

    магистър от тях с 
курс 

бакала
вър 

от тях с 
курс 

с ДБИ  

1 Щатни 
 

21 19 12 5 3 1 4 1 

2 Общо 21 19 12 5 3 1 4 1 

 
 

ТАБЛИЦА № 22 
БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ ПО ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 

ТРУДОВИЯ СТАЖ 
 

Код Продължителност на трудовия стаж Общо РБ 

   гл.библиотекар библиотекар 

1 до 5 г. 
 

1  1 

2 от 6 до 10 г. 
 

   

3 от 11 до 15 г. 
 

2  2 

4 от 16 до 20 г. 
 

3 1 2 

5 над 21 г. 
 

15 3 12 

6 Общо през годината 
 

21 4 17 
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ТАБЛИЦА  № 23 
АДМИНИСТРАТИВНО -УПРАВЛЕНСКИ, ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИ ПО ДЛЪЖНОСТИ 

И ЗАПЛАЩАНЕ 
 

Начин на 
заплащан

е 

директор зам.- директор счетоводит
ел 

чистач инж. спец. подръжка охрана др. 

Щатни 1 1 1 2 1 0,5 1 3,5 
         

 
 

 
 

Разходи по параграфи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

параграф Вид на разхода отчет 

01-10 Заплати 236592 

   

02-00 Др. възнаграждения и плащания 29358 

   

05-51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО 27852 

   

05-60 Здравно-осиг. вноски 11905 

   

05-80 Вноски за доп. задъл. осиг. 4233 

   

10-00 Издръжка 132848 

19-00 Платени данъци, такси, админ. санкции 9199 

   

10-14 Разходи за книги 22513 

 Разходи за абонамент 13715 

 Всичко за дейността: 
 

451987 

Месец 
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР – 2016 ГОДИНА 
Месец 
 

Тема  Вид на проявата място на провеждане/ 
организатор 

януари „50 години списание Родопи” изложба РБ/ Краезнание 

 „Волфганг Амадеус Моцарт – космически гений в музиката” изложба РБ/ Изкуство 

 Джек Лондон витрина РБ/ Детски отдел 

 80 г . от рождението на Г. Данаилов 
140 г. от рождението на Джек Лондон 
160 г от рождението на Райна княгиня 
150 г от рождението на Ромен Ролан 

Витрини РБ/ Заемна за възрастни 

    

февруари Левски и свободата на България изложба РБ/ Заемна за възрастни 

 143 години от гибелта на Апостола на свободата Възпоменателно тържество  РБ/ Детски отдел 

 „Заедно в четенето” Програма на ДО за първи стъпки в 
четенето с първокласници и 
петокласници 

РБ/ Детски отдел 

 110 г. от рождението на Давид  Перец, бълг. художник, живял в Париж от 
1947 г. (1906-1982)   

витрина РБ/ Изкуство 

 Трети март – Възкресението на един народ изложба РБ/ Заемна за възрастни 

 Васил Левски изложба РБ/ Детски отдел 

 Деца четат на деца Литературно четене  РБ/ Детски отдел/ 7 СОУ 

 143 от обесването на Левски  и Освобождението на България от турско 
робство (1878) 

Изложба РБ/ Заемна за възрастни 

    

март Мартеницата - типичен български обреден символ Работилница за мартеници РБ/ Детски отдел 

 Пролетни празници Изложба РБ/ Заемна за възрастни 

 80 г от рождението на Марио Варгас Льоса Витрина РБ/ Заемна за възрастни 

 Детски отдел на гости в Дневен център за деца и възрастни с увреждания 
„Звънче” послучай Баба Марта 

Литературно четене РБ/ Детски отдел 

 160 г. от рождението на Михаил Врубел, руски живописец (1856-1910) витрина РБ/ Изкуство 

 "Жената-вдъхновение и муза" Изложба РБ/ Заемна за възрастни 

 Трети март изложба РБ/ Детски отдел 

 90 г. от рождението  Йовчо Караиванов, бълг. народен певец (1926-1996) витрина РБ/ Изкуство 

 270 г. от рождението на  Фонциско  де Гоя, испански живописец  (1746-1828)  РБ/ Изкуство 

 Бисерче вълшебно Разяснителна кампания за конкурс за 
най-добра книга 

РБ/ Детски отдел / СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” 

    

април Вече можем да четем Тържество на първокласници и 
приемането им в клуб Приятели на 
книгата 

РБ/ Детски отдел 

 2 април – Международен ден на детската книга „Пътуващото сандъче” на гости в ОДЗ 
№ 6 „Зорница”,  ОДЗ „Слънце” и  ОДЗ 
„Родопчанче” 

РБ/ Детски отдел 

 195 г от рождението на Г.С.Раковски 
150 г. от рождението на П. Славейков 

Витрини РБ/ Заемна за възрастни 

 2 април – Международен ден на детската книга Изложба на детска литература РБ/ Детски отдел 

 Маратон на четенето Деца четат на деца – инициатива на РБ 
провеждана в детските градини 

РБ/ Детски отдел 

 Деня на космонавтиката Изнесена проява   РБ/ Детски отдел- НЧ – Райково 

 Да спасим Планетата! Честване на деня на земята и 
представяне на филм подготвен от 
отдел Читалня 

РБ/ Читалня 

 Седмица на детската книга  Среща с детската авторка от Смолян – 
Нели Маргаритова 

РБ/ Детски отдел 

 Шекспир-класически и съвременен Маратон на четенето посветен  на 400 
години от смъртта на Шекспир 

РБ/ Заемна за възрастни 

 Великден е… Великденско ателие РБ/ Детски отдел 

 11 май 1190 г от рождението на СВ. Константин – Кирил Философ Витрина Каталожен хол 

 140 г. от рождението на Кръстьо Сарафов, бълг. драматичен артист (1876- 
1952) 

витрина РБ/ Изкуство 

 Априлско въстание витрина РБ/ Детски отдел 

 80 г. от рождението на Дора Бонева, бълг. живописец  (1936) витрина РБ/ Изкуство 

 160 г. от рождението на  Иван Мърквичка, бълг. живописец, по народност 
чех (1856-1938) 

витрина РБ/ Изкуство 

 140 г от рождението на Сава Огнянов, бълг. драматичен артист (1866-1912) витрина РБ/ Изкуство 
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май Магията на родопската песен Творческа вечер на народната певица 
Севда Симеонова и гайдарите Атанас 
Тодоров и Георги Кисьов 

РБ/ Изкуство 

 Книги и автори с литературни награди: Международни, европейски и 
национални” 

изложба РБ / Комплектуване и обработка 

 11 май – професионален празник на библиотекаря Областно тържество и връчване на 
годишните награди Библиотека на 
годината и Библиотекар на годината 

РБ/ Координация 

 Ден на Европа Съвместна проява с Информационен 
център Европа Директно – Смолян 

РБ/ Детски отдел 

 Селищните мотографии – богатство на отдел Краезнание  Беседа с ученици от Професионална 
гимназия по техника и технологии 
"Христо Ботев"-Смолян 

РБ/ Краезнание 

  Конкурс за превод на името на Н. Вранчев Ежегодна инициатива РБ/ Читалня 

 Една друга реалност Първа самостоятелна фотоизложба на 
библиотекарката Величка Христова 

РБ/ Заемна за възрастни 

 Ние вече сме грамотни… Тържество на първокласници РБ/ Детски отдел 

 Българското изкуство изложба РБ/ Изкуство 

 100 г. от рождението на Александър Поплилов, бълг. живописец, график и 
илюстратор (1916-2001) 

витрина РБ/ Изкуство 

 545 г. от рождението на Албрехт Дюрер, най-големият художник на 
немското Възраждане (1471-1528) 

витрина РБ/ Изкуство 

 Аз завърших първи клас с ученици от с. Смилян Тържество на малкия четец РБ/ Детски отдел 

    

юни 1 юни  
 Цветна магия - ателие 

Стартира инициативата "Лятото, децата 
и библиотеката”  

РБ/ Детски отдел 

 Откриване на Стая за ранно детско четене Гостуване  на театър „Веселушко”. РБ/ Детски отдел 

 Какво знаем за първоучителите в Смолян Краеведско състезание за ученици РБ/ Краезнание 

 Първоучителите в Смолянско – Рада Казалиева, Петко Гидиджийски, 
Атанас Келпетков, Димитър Мавров, Димитър Гаруфалов, Георки Дорков 

изложба РБ/ Краезнание 

 "Чети с мен" -  Четене в Клуба на културните дейци инициативата "Чети с мен" под 
патронажа на президента Росен 
Плевнелиев. 

РБ/ Читалня 

 Град Смолян през моя фотообектив Фотоконкурс за ученици - отчитане РБ/ Краезнание 

 Да изчистим България за един ден Ателие - Работа с различни отпадъци, 
изработване на групови пана 

РБ/ Детски отдел 

 Колекция „Златни български филми” Съвместна инициатива на РБ и Община 
Смолян в периода  20 юни-30 авг. 

РБ/ Изкуство 

 80 г. от рождението на  Красимир  Кюркчийски, бълг. композитор  (1936-
2011) 

витрина РБ/ Изкуство 

 Доброволец на годината Среща с участници от ателиетата с 
доброволеца Александър Караджов 

РБ/ Детски отдел 

 Финансова  грамотност за деца Лятно ателие за деца РБ/ Детски отдел 

 Кукерски маски  Ателие „Народни обичаи” РБ/ Детски отдел 

  Ден на Ботев и загиналите в борбата за свобода 
60 г от рождението на Патриша Корнуел 
155 от издаването на сборник ”Български народни песни” от братя Димитър 
и Константин Миладинови 
 

Витрини 
 
 
 
 

РБ/ Заемна за възрастни 

 Школата по творческо писане за ученици и студенти Школа за учащи се РБ/ Заемна за възрастни 

    

юли Талантливи художници  първото лятно ателие в инициативата 
"Лятото, децата и библиотеката”  

РБ/ Детски отдел 

 Млад библиотекар лятно ателие в инициативата "Лятото, 
децата и библиотеката”  

РБ/ Детски отдел 

 Час на приказниците; Писма от Феликс Рисуване с пясък върху шаблон РБ/ Детски отдел 

 Зеленчукова и овощна градина от пластилин Ателие РБ/ Детски отдел 

 По стъпките на Ботев от Козлодуй до българския бряг Ателие, изработване на картички, 
картини 

РБ/ Детски отдел 

 410 г. Рембранд ван Рейн, холандски живописец и график (1606-1669) витрина РБ/ Изкуство 

 220 г. от рождението на Жан Батист Камий Каро, френски живописец, 
майстор на пейзажа (1976-1875) 

витрина РБ/ Изкуство 

 115 г. от рождението на Илия Бешков, бълг.      художник,  карикатурист и 
илюстратор  (1901-1958 
 

витрина РБ/ Изкуство 

 170 г. от рождението на Георги Данчов- Зографина, бълг. живописец и витрина РБ/ Изкуство 
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обществен деец (1846-1908) 

 Талантливи художници лятно ателие в инициативата "Лятото, 
децата и библиотеката” 

РБ/ Детски отдел 

 „Млад библиотекар” лятно ателие в инициативата "Лятото, 
децата и библиотеката” 

РБ/ Детски отдел 

 160г от рождението на Джордж Бърнард Шоу 
120 г от рождението на Арчибалд Кронин 
 

Витрини РБ/ Заемна за възрастни 

    

август 80 г. от рождението на Никола Гюзелев, бълг. оперен певец (1936-2014) витрина РБ/ Изкуство 

 Ран Босилек изложба РБ/ Детски отдел 

 80 г от рождението на Ст. Цанев витрина РБ/ Заемна за възрастни 

    

септември 100 годишнината от рождението на Роалд Дал Презентация и литературно тържество РБ/ Детски отдел 

 110 г. от рождението на Дмитрий Шостакович, руски композитор (1906-1975) витрина РБ/ Изкуство 

 Как да направя своето  родословно дърво ? Среща с родоизследователя Васил 
Капушев и изработване на родословни 
дървета от участниците 

РБ/ Детски отдел 

 Ден на мира” с Клуб „Приятели на ДО” – втори „в” клас на Шесто ОУ тържество РБ/ Детски отдел 

 Изложба по повод Съединението на България и 22 септември Ден на 
независимостта на България 

Изложба 
 

РБ/ Заемна за възрастни 

 150 г от рождението на Хърбърт Уелс 
120 г от рождението на Фр.Скот Фицджералд 

Витрини РБ/ Заемна за възрастни 

    

октомври 

Седмица на четенето… 
 

Национална седмица на четенето към 
МОН  
Литературно четене с ученици 

РБ/ Детски отдел  / Шесто ОУ 

 90 г. от рождението на Георги Георгиев – Гец, бълг. драматичен и 
киноактьор (1926-1996 

витрина РБ/ Изкуство 

 Смолян-перлата на Родопите Фотоизложба от младежки пленер РБ/ Изкуство 

 Представяне на книгата „Вълшебен свят” от Денис Кьосев Среща с детски автор РБ/ Детски отдел   

 Дора Габе Презентация, литературно четене РБ/ Детски отдел   

 Сезоните Презентация РБ/ Детски отдел   

 Български будители  и Васил Дечев Презентация РБ/ Детски отдел  / Държавен 
архив 

 Народни будители Презентация, изложба на стари 
издания от книги  представени пред 4 
класа от различни училища 

РБ/ Детски отдел   

 Съвременни общественици и културни дейци от Смолянския край изложба РБ/ Краезнание 

  В кадър: Смолян, Родопите. Бележити и преломни дати – съвременни 
проекции 

Кръгла маса съвместно  и  Исторически 
музей 

РБ/ Краезнание 

    

ноември Бисер Киров – български музикант, композитор и дипломат (1942-2016) витрина РБ/ Изкуство 

 230 г. от рождението на Мария Фон Вебер, немски композитор (1786-1826) витрина РБ/ Изкуство 

 Красотата и изяществото на Глаголицата” Изложба  РБ/Заемна за възрастни 

 Час по родолюбие: „Красотата и изяществото на Глаголицата” Среща с  ученици РБ/Заемна за възрастни 

 145 г. от рождението на Панайот Пипков, бълг.  композитор, автор на химна 
“Върви народен възродени” (1871-1942) 

изложба РБ/ Изкуство 

 120 г. от рождението на Цанко Лавренов, бълг. живописец (1896-1978) витрина РБ/ Изкуство 

 Карло Колоди през детски очи Литературно четене РБ/ Детски отдел   

 Екскурзия в библиотеката с ученици от с. Върбина  РБ/ Детски отдел   

    

декември 120 г. от рождението 
на Петко Стайнов, бълг. композитор и пианист (1896-1872) 

витрина РБ/ Изкуство 

 150 г. от рождението на Василий Кандински, руски художник експресионист 
(1866-1944) 

витрина РБ/ Изкуство 

 Коледа е! презентация РБ/ Детски отдел   

 „Пътуващо сандъче” в ОДЗ „Синчец” с коледни послания и книжки Презентация,пътуваща библиотека РБ/ Детски отдел  /ОДЗ „Синчец” 

 „Коледна работилница” – изработване на коледни играчки, рисуване върху 
глина 

Ателие РБ/ Детски отдел   

 Коледно вълшебство Детски театър в изпълнение на Клуб 
„Приятели на Детски отдел” 

РБ/ Детски отдел   

 Коледна изложба 
 

Изложба РБ/Заемна за възрастни 

    


