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 Дейността на  библиотеката през 2018 година бе подчинена на основната мисия й: Библиотеката да  
се утвърждава като водещ обществен, информационен и културен център, и активен посредник между 
информацията и потребителите. 

Основни акценти в дейността на библиотеката през  годината  бяха насочени към:  
 Комплектуване и организация на библиотечен фонд, отговарящ на  информационните 

потребности на читателите; 
 Осъществяване на съвременно библиотечно - информационно обслужване и въвеждане на 

иновативни форми ; 
 Експертна помощ  и организиране на текуща професионална квалификация за библиотечните 

специалисти от библиотеката и региона; 
 Реализиране на проекти и партньорски инициативи.  

А. Комплектуване, организация и  каталогизация на библиотечните фондове 

Комплектуване и вторичен подбор 
 Библиотечен фонд наброява 247 750 библиотечни единици. През 2018 година са набавени  – 3172 
библиотечни единици, на обща стойност 38 871.52 лв. Новопостъпилите библиотечни единици  по начин на 
доставка се разпределят, както следва: 

 
 Закупени от бюджета -  на обща стойност 22 971.02 лв. 
 Получени като дарение – на обща стойност  7 156.58 лв. 
 От Абонамент – на обща стойност  161.90 лв. 
 По обмен – на обща стойност 12.00 лв. 
 Собствени издания – на обща стойност 10.00 лв. 
 Заменки –  на обща стойност 378.05 лв. 
 
Новопостъпили библиотечни единици по вид: 
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    Новопостъпили  библиотечни единици  през последните три години , по звена: 

 
 
 
 
 
 
Анализът на цифрите и графиката показват: 
 Библиотековедски фонд – леко понижение на набавените библ. материали. Почти всички постъпления 
в този фонд се получават като дарения. 
 Детски отдел - почти двойно повече закупени книги в сравнение с миналата година, не без значение е 
факта, че се замрази комплектуването във Филиала. Добра комуникация, проучване и заявка от страна на 
колегите от Детски отдел за покупка на нови издания. 
  Заемна за възрастни – значителен ръст на постъпленията. От една страна – участието в Проект за 
нови книги "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност- 2018 г.”  и 
желанието ни да се поднови  Подръчен фонд, за да стане по актуален за читателите.  
 Основния фонд – остава на същото ниво, като миналата година. 
 Изкуство – Значително по-малко постъпление на книги и графични издания. 
  Краезнание – по-нисък ръст при закупуване на краеведски издания.  
 Справочен отдел –Минимално повишение при  справочни издания. 
 Читални – Нивото на постъпления в Читални е съвсем леко повишено.  
 
 За втора поредна година се наблюдава  отрицателен  прираст на библиотечния фонд, който е в 
следствие на извършен вторичен подбор във всички звена. При осъществяване на вторичния подбор са 
предложени за отчисления по различни причини  4276 б.ед. , от тях: Физически изхабени – 1 284 т., Остарели 
по съдържание - 1 515 т., Повредени и невърнати от ползватели - 952 т. , Налични много екземпляри от един 
библиотечен документ - 525 т. 
 От извършени инвентаризации са открити и предложени за отчисления – 60 т. 
 Или общо през годината са отчислени 4336 б. ед. на обща стойност 23 594,23 лв. Отчислените по вид 
се разпределят , както следва: книги - 4331 и листова графика – 5. 
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2018 17 629 1919 113 38 60 13 198 7 



 
 
 Графиките  показват разпределението на отчисления по причини за отчисляване и по звена . 
  Следващата графика показва библиотечния фонд  в края на годината  по състав и процентно 
съотношение  по отрасъл на знание. 
 

 
 

 
 
 

0 Общ отдел 7488                                    3.02 % 

1 Философия 5190                                    2.09 % 

2  Религия 1900                                    0.76 % 

3 Общ.-политическа  л-ра 27727                               11.19 % 

5 Математика. Естествени н-ки 11099                                  4.47 % 

61 Медицина 9113                                    3.67 % 

62-69 Техника. Промишленост 13746                                  5.54 % 

63 Селско стопанство 4010                                    1.61 % 
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7  Изкуство 24859                               10.03 %  

793/799 Спорт 2062                                    0.83 % 

80 Езикознание 6675                                    2.69 % 

82-89 Литературознание 11137                                  4.49 % 

9 История. Биографии 15951                                  6.43 % 

91 География. Пътешествия 3365                                    1.35 % 

8 Художествена литература 66484                               26.83 % 

ДО-9 Детска отраслова литература 8151                                    3.29 %  

ДХ Детска художествена л-ра 28793                               11.62 % 

 
През  годината  са проведени  инвентаризации  по чл. 40.,т.2 - в) следните фондове: 
 Подръчен фонд на Заемна за възрастни , отрасъл 0 - 435 б. е.  
 Детско краезнание – 317 б. е. 
 Листова графика – 533 б. е.  

 
 и  чл. 40, т.1 - Цялостна инвентаризация  на: 

  Старопечатни, редки и ценни издания -  175 б. е.  
Резултатите от инвентаризацията са  отразени в Електронния каталог.                                                                                           

 
Поддържане на документация, свързана с придобиване и вторичен подбор: 
 В Книга за движение на БФ е извършена групова регистрация на 133 документа: Дарение -31; Покупка 
-  95; Замяна – 1; Абонамент – 3 и Книгообмен – 3. 
 В инвентарните книги са регистрирани индивидуално 3172 б. ед, 2969 книги, 99 нетрадиционни 
носители и 104 периодични издания. 
  
 Библиотеката  поддържа следните каталози: 

 Електронен каталог „Книги”  
 Служебен Азбучен каталог /книжен вариант/  
 Електронен каталог „Некнижни носители”  
 Електронен каталог „Ноти”   
 Електронен каталог на Периодичните издания  

 
Абонамент:  Направен е абонамент за 2019 г. на 109  периодични издания /вестници и списания/ на стойност 
5975.25лв. 
Други дейности осъществявани в отдела: 
 Бюлетин „Нови книги” –  24 броя,  с 1772 библиографски описания за Детски отдел - 12 и Заемна за 

възрастни – 12; 
 Сканирани корици на книги – 485; 
 Сканирано съдържание – 116; 
 Обработи се и се подреди  колекция „Из Книжния фонда на акад. К. Василев” от 2013 тома , дарена от 

наследниците на акад. Кирил Василев  – роден в с. Турян, по повод 100 годишнината от рождението 
му - 23 май 2018 г.;  

 Съвместно с  „Краезнание” беше изготвена презентация за акад. К.Василев; 
 Представиха се 2 колекции на сайта на библиотеката: 

- „Из книжния свят на акад. Кирил Василев” – автографи 
- „Старопечатни книги” във фонда на РБ „Н. Вранчев” 

 Подготвена и експонирана изложба на тема „Поглед към съвременната европейска литература", 
включена в проекта на Областна администрация и културните институти в града на тема „Европейска 
културна съкровищница. Европа и Смолян заедно“, който се реализира като част от Комуникационна 
стратегия на република България за Европейския съюз. Работна програма 2018.  

 
 
 
 
 



По-големи индивидуални 
дарители - 2018 г.                                                                            Колективни дарители - 2018 г. 
Димитър Малашинов                                                                       НБКМ „св.Св. Кирил и Методий” - София 
Никола Илчев                                                                                   УНИБИТ - София                    
Славка Радичева                                                                              Peika. bg   
Иван Хаджииванов                                                                           ИК „Светулка”            
Мария Петрова                                                                                 РБ „Христо Ботев” - Враца  
Стефка Малкочева                                                                          Фондация „Глобални библиотеки- България” 
Светлозар Стоянов                         

Б. Библиотечно и информационно обслужване 

Библиотечното  обслужване се осъществява от няколко специализирани звена: 
        Заемна за възрастни 
        Детски отдел 
        Обща читалня 
       Отдел "Изкуство" 

Изпълнение на основните  количествени показатели  по звена 

звено читатели посещения заети б.м. 

Заемна за възрастни 1413 6948 24259 

Детски отдел 869 8376 13419 

Читалня  2576 10713 

Изкуство  1103 4334 

Библиотековедска читалня+ ОЦ  651 414 

Краезнание  753 -  

Всичко : 2282 20404 53139 

 С 0,94 % са намалели активните читатели в библиотеката, причините са комплексни: силно 
намаляващото население на града, рязко намаляване на приетите студенти в двете висши учебни заведения, 
не на последно място не функциониране на филиалът ни в едно от основните училища в града, поради 
организационни проблеми по преместването му и изчакващо решение на ръководството на училището за 
бъдещето му. Обективна причина за намаляване на броя  на читателите са и недобрите условия през зимния 
сезон в читалните зали на библиотеката. Този спад равномерно е разпределен в различните читателски 
групи, което още веднъж говори за спад на населението, няма рязко намаляла читателска група сравнение с 
2017 година. 
 Читателският състав по възраст се разпределя, както следва: 

 
 През годината са регистрирани 20404 посещения, при 20819 през 2017 година. Също много малко 
намаление, което не може да говори за значителен спад на интереса към библиотеката. Това са посещения 
най-вече във филиалната структура и в читалните през зимния сезон. С 584  са се увеличили посещенията на 
културни и образователни прояви в библиотеката, които са 119 на брой, което говори, че библиотеката през 
годината е организирала по-стойностни културни прояви, които са привлекли повече потребители. 
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 С 3 % са намалели посещенията при читателите до 14 години, този процент е от неработещия 
филиал, но пък с 3% са се увеличили посещенията при читателите над 14 години. 
 По звена посещенията са показани в следващата графика: 

 
 53139 са заетите библиотечни материали, което е почти 1% по-малко от предходната година. Прави 
впечатление, че в сравнение с 2017 година са заети по вид повече книги, което е в резултат на подобреното 
комплектуване.Малък ръст се забелязва и при графичните издания. Намалял е интересът към 
нетрадиционните носители на информация, което е може би в резултат и на слабости в комплектуването в 
тази област. 
 По звена заетата литература се разпределя, както следва: 

 
 С почти 700 тома са увеличени заеманията в Заемна за възрастни, с 800 тома са намалени   
заеманията при децата, което явно говори, че този резултат е само от неработещия филиал. С 623 тома е 
намалял броя на заеманията в читалня, това е резултат от лошите условия в зимния сезон, когато почти е 
невъзможно читателите да ползват читалнята продължително. 
            Съотношението при заетите б.м. при двете възрастови групи е следното: 
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1. Основни моменти от дейността на обслужващите звена: 
1.1. Заемна за възрастни 
Графиката показва изпълнението на основните показатели спрямо план 2018. 

   
 По изпълнение на показателите отдела е постигнал плана, като има лек спад в броя читателите, но за 
сметка на това има раздадена повече литература. Това е резултат от доброто комплектуване през годината. 

Общият брой  на читателите през отчетната година  е 1413, от тях 459 мъже и 954 жени. Като 
запазена тенденция , преобладаващи читатели по пол са жените. 
 Най – много читатели са философи и  социолози 396,ученици горна степен са 386, студенти 136 , 
икономисти 117, педагози 74, филолози 53, учители 45. 

Силно намаляващото население  на града води до намаляване на основните групи читатели, като 
студенти и ученици. Въпреки усилията на колектива и учителите, все по - малко учащи се регистрират или 
посещението в библиотеката е  епизодично.Повишаване броя на учениците  е през лятната ваканция. 
Интересите им все повече се насочват към художествената литература, а не към учебно – помощната. 

 Състав на читателите по възраст и образование: 

По възраст По образование 

До 14 г 15до 18г 19 до 28 г Над 28г Основно Средно Висше 

56 305 209 843 386 310 717 

 В читателския състав се вписват и Доценти - 2; Асистенти – 2; д-р – 4 
 
 Сравнение на показателите през  изминалите 4 години: 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Раздадена 
литература 

23559 25402 23538 24253 

Посещения 5786 5874 5736 6180 

Читатели 1512 1466 1500 1413 

   Анализът на основните показатели за последните години все пак говори за трайно запазване на 
читателския интерес , макар демографския срив и конкуренцията на електронните медии и книги. 
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Организация на фондовете в ЗВ: 
Постъпили нови издания за последните 4 години са , както следва: 

Фондове 2015 2016 2017 2018 

ОФ 281 175 115 113 

ЗВ  2565 1122 1479 1784 

ЗвКр 114 92  88 

ЗвС 37 15  24 

  Цифрите говорят за добро комплектуване на нови издания, съобразено с читателските препоръки и 
на основата на изготвени списъци за докомплектуване.  
 
Вторичен подбор и опазване на фондовете 
  Съставиха се актове за отчисления на физически и морално остарели книги , които са 1980 тома. 
 Подготвени са талони за отчисление на липсите и физически изхабени книги. 
 Библиотекарите в отдела регулярно извършваха проверки на отдел 886.7 - Българска художествена 
литература и проверка на наличните библиотечни единици.  
 Продължи  проверката на ОФ до форматен № 6 000. Хигиенизиран е фонда от  съответните отдели. 
 
 
Индивидуална работа с читателите: 
 Заемна за възрастни е основно звено осъществяващо търсенията на нашите читатели за домашен 
прочит. Ежедневно дежурните библиотекари провеждат читателски консултации и насочват читателите към 
определени издания съобразно техните интереси. 
             Забелязва се увеличаване на читателите, които търсят информация в електронния каталог на 
библиотеката, което е резултат от активната работа на всички звена за обучаване и работа с каталога.             

На читатели задържали заетите книги повече от 3 месеца, през изминалата година са изпратени СМС  
известяване за закъснение. 
           За по ефективно обслужване използваме в индивидуалната работа и дистанционните услуги - презапис 
по телефон и електронна поща, резервации. Общо през годината са направени 456 резервации, като от тях са 
изпълнени 329, към края на годината има 85 чакащи заявки. Само 42 не се изпълнени. 
            Анализът на показателите за ефективност през последните четири години, показват относителна 
стабилност.Леки допустими спадове и отново ръст. 

Година Посещаемост Читаемост 

2015 3,83% 15,58% 

2016 4,00% 17,32% 

2017 3,82% 15,70% 

2018 4,37% 17,16% 

1.2. Детски отдел 

 Основната мисия на Детски отдел е да създаде оптимални условия за образователно, културно и 
творческо развитие на читателите до 14 годишна възраст. Отделът работи отлично с няколко училища и 
детски заведения в града. Осъществява културно-масови прояви за отбелязване на значими дати и събития 
от местния и национален календар. През летните месеци организира различни ателиета по интереси, в които 
децата придобиват нови знания и умения, а родителите са спокойни и доволни, че има институция, която 
може да поеме отговорността и грижата на децата за тяхното образователно и творческо развитие.  
 В резултат на различните традиционни и иновативни форми на работа за привличане и приобщаване 
на деца и ученици към книгата, четенето и библиотеката, Детски отдел постигна  следните резултати: 

Показатели  Изпълнено 2018 г. 

Читатели 869 

Заета литература 13419 

Посещения 8376 

Аналитични описания 85 

Устни справки 1086 

Новополучени книги 628 

Отчислени книги 2224 



ББЗ 19  

Витрини 32 

Изложби 11 

 
 
 
Организация на обслужването в Детски отдел 
 
 Анализирайки статистичеките данни през годината на първо място отчитаме броя на регистрираните 
читатели.  

 

 От графиката е видно, че през последните три години броя на регистрираните читатели е променлив, 
но през отчетната 2018 г. имаме спад от 47 читатели, но в сравнение с 2016 г. те са с 6 повече. За този 
резултат има и обективна причина – нефункционирането на филиалът при ДО поради административни 
проблеми в училището и преместване на мястото на филиала в друго помещение. 

 

 

 Новите читатели бележат ръст - през 2018 г. са 218 с 5 повече от 2017г., когато са били  213 и са с 43 
повече от 2016г – когато са били 175. 
 Ръста на новорегистрираните читатели можем да обясним с факта, че през годината е продължила  
активна кампания за регистрация на читатели  с различните училища в града. Голям процент от 
новорегистрираните са от групови посещения и поради факта, че регистрацията е безплатна.  
Посещенията в Детски отдел за 2018 са 8376 и са с 254 по-малко от  предходната 2017г., когато са 8 630, а 
през 2016 г. са били 9 586.  
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 От графиката става ясно, че най-голям брой посещения е имало през 2016г. Ръстът е последван от 

спад през следващите години.  
 Една от основните причини е намаляването на населението на града с всяка изминала година. 
Отдалечеността на библиотеката от центъра и липсата на градски транспорт до нея, както и студените зали в 
библиотеката. Навлизането на новите технологии в живота на децата също е една от причините, които водят 
до намаляване на посещенията.Тези причини са външни и независещи от библиотечните специалисти. 

Друга причина, която е способствала за намаляването на посещенията в отдела е, че читателите не 
откриват желаната литература, което означава, че комплектуването на нови книги трябва да се преосмисли.  
             Абонамента на детски списания през разглежданите три години са както следва: през 2018г. – 18, през 
2017г.  – 23 списания, като не всички от тях са идвали редовно. Въпреки редуцирането на списанията, едни от 
най-любимите на децата са Мики Маус, Том и Джери, Мечо Пух не са абонирани  за отчетната година.  
            Децата ползват Читалня предимно в свободното си време за преглед на развлекателните детски 
списания, енциклопедии и интересни книги. Понякога ползват читалнята, за да напишат домашните си работи 
или да изготвят проект по зададена тема в училище.  
           Посещенията в читалня бележи спад това е видно в следващата графика.  

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
             Посещения в заемна за дома бележи ръст през 2018 г., спрямо предходните две години, което 
е видно в графиката. 
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 От ежедневните ни наблюдения се забелязва интерес към четенето сред малките читатели от  

1-4 клас, те са и най-редовните ни посетители, затова посещенията в заемна са най-много и това е 

доказателство, че децата на града посещават библиотеката най-често, за да си заемат книги за домашен 

прочит. 

 Посещенията за Интернет през отчетната година са 244,  с 51 посещения повече от 2017 г., когато са 
били 193 , а спрямо 2016 години са с 271 по-малко.  
 Компютрите по програма „Глобални библиотеки” и възможността на малките потребители да ползват 
безплатен интернет, повиши и интереса към библиотеката – много от тях в началото само бяха ползватели на 
интернет, но след това станаха и „истински” читатели на ДО.  
Малките потребители ползват компютрите и интернет предимно за ел. игри, по-малко за ползване на Skype, 
Facebook, и ел. поща. Много рядко се ползва интернет за търсене на информация по същество. 
 Посещенията от Културно-масова дейност бележат ръст  през отчетната година и това е резултат от 
различните прояви насочени към нашите потребители. 

 

 Културно-образователната дейност в отдела през 2018 година бе насочена основно към привличане 
на нови читатели, приобщаване към книгата и четенето и обогатяване културния живот в града за малки и 
големи потребители на култура.  
 Отделът е осъществил 53 културно масови инициативи, в които са участвали класове от всички 

училища в града. 
 Показателят „посещаемост“ бележи минимален ръст. През 2018 тя е 9,64, през 2017г. тя е била 9,42, а 
през 2016г. - 11,10  
Организация на библиотечния фонд в Детски отдел 
 Библиотечният фонд на ДО в края на 2018г. е  30 720 б. м. през 2017г. е бил 32 316, а през 2016 г. - 33 
900 б.м. 

3901 

3937 

4098 

3800 

3850 

3900 

3950 

4000 

4050 

4100 

4150 

2016 2017 2018 

A
xi

s 
Ti

tl
e

 

Посещения заемна  

2016 
2017 

2018 

2127 

1855 
2136 

Посещения КМД  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележим е категоричен спад на библиотечния фонд. Причина за това е големия брой отчисления на 
книги в Детски отдел, които се правят почти всяка година, но през отчетната 2018 броят им е най-голям 2 224 
книги. 
 Новопосъпилите книги през 2018г. са 628 кн. и са с 281 повече от 2017 г. , когато са получени 347, през 
2016 г. те са били 446 т.е. в сравнение с отчетната с 182 книги повече, но част от „новите” книги всъщност не 
са нови, защото 90 тома от тях са получени от заменки, а др. част са от дарения. 

 

 Комплектуването на отраслова литература през 2018г.  се е увеличило с 52 кн.. В сравнение с 
предходните години през 2017 за закупени 62 кн., а през 2016 те са били 90.  
Това се отнася и за художествената литература през отчетната 2018- 495 имаме ръст 210 кн. повече в 
сравнение с 2017г.-285, а през 2016г. – са закупени – 356 книги.  
 В края на 2018 г. са отчислени 2224 книги и библиотечния фонд в началото на 2019 г. остава 30 720, 
докато през 2017 е бил 32 316 б.м. с 1596 единици по-малко от предходната година. 
 Следващата графика  показва сравнение на заетите библиотечни материали през последните три 
години.  
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 От графиката се забелязва спад в заетата литература през 2018, спрямо предходната 2017 или с 807 
б.м. заети по-малко, но спрямо 2016 отчетната бележи ръст с 1272 б.м. 

Показателят „читаемост”, който е един от основните качествени показатели за обслужване:  през 
2018г. е 15,44, през 2017 е била 15,53, а през 2016г. е 11,28. Цифрите говорят, че всяко дете читател е 
прочело средно по 16 книги през 2018 година. 

Показателят „обръщаемост” е със стойности съответно: от 0,44 през 2018,  0,44 през 2017, и 0,35 
през 2016г.  

Книгоосигуреността през отчетната 2018 е 35,35 , 2017 година е 35,27 , а  за 2016г. е 39,28 

 

Методи и форми на библиотечно и справочно обслужване 
 Справочно – библиографско обслужване  
 Справочно-библиографското обслужване е насочено към осигуряване на пълно, качествено и бързо 
удовлетворяване на информационните потребности на нашите потребители, съобразено с техния променящ 
се профил. 
 Ежедневно в своето обслужване библиотечните специалисти осъществяват редица устни справки, 
необходими за по-пълноценното обслужване и задоволяване на читателските въпроси. 
 Справките, които отдела осъществява са библиотечни и библиотечно адресни, библиографски 
уточнявания, тематични и фактографски устни справки. 

През 2018 в отдела са осъществени общо 1086 устни справки, които са с 12 повече от предходна 2017 
г.когато са били  1074. През 2016 г. те са били 1071., които са с 15 повече. 
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 За цялостното разкриване на информация от всички области на знанието се поддържат аналитичните 
картотеки в електронен вид. Аналитичните описания през 2018 са 85,  през 2017 г. 101, през 2016 г.- 218 

Изграждане на библиотечно – библиографска култура у читателите-деца е една от най-съществената 
работа в областта на справочно-библиографското обслужване. 
 За запознаване с детската библиотека и детските книги, работа с традиционни и 
електронни източници, запознаване с научно-популярната литература и справочен фонд, представяне на 
учебни помагала и пособия за различните класове, за запознаване със сайта на РБ и новата детска страничка 
на отдела са организирани и осъществени 19 библиотечни урока пред ученици от почти всички училища в 
града. 

1.3. Обща читалня и МЗС 

Основен принцип в работата на служителите в  отдел „Читалня” е максимално да удовлетворим 
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 2018г. новите постъпления в Читалня са 198 книги от които: 

Ч1 Ч1Гр Ч1С Ч1К Ч2 Ч2С 

149 0 20 1 20 8 

 
             Литературата, която постъпи при нас е актуална и спомогна за увеличаване на нашите читатели. 
Фондът ни постепенно се обновява, което е една от основните ни цели.  

На разположение на нашите читатели бяха 136 периодични издания, от които 36 вестника и 100 
списания . Абонаментът, с който разполагаме е разнообразен и основно той предизвиква интереса на нашите 
читатели.  В отдела се изгражда и електронния каталог в частта Периодика. Инвентирани са 172 тома 
периодични издания. 

Регистрираните посещения в Читалнята са 2576 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 пенсионери, които ползват ежедневно периодичният печат за най-важните теми и събития, които 
стават в нашата страна и чужбина. 

Раздадената литература възлиза на  10713 тома, като най-голям интерес  предизвикват  областите : 
„История“ ,  „ Общ отдел“  и „Обществени науки“. 

Във връзка със задоволяване на читателските търсения   са осъществени 653 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 282 заглавия. 

Изнесохме 15 ББЗ пред ученици и други читатели от града с теми:  Запознаване с фондовете на 
читалнята и  Работа със справочни издания. Прави впечатление, че през изтеклата година, голям брой нови 
читатели искаха да се запознаят с работата на отдела ни. 

По междубиблиотечно обслужване са направени и изпълнени 34 поръчки за НБИВ. 
Изложени бяха 18 витрини с 252 материала от фондовете на библиотеката по повод бележити дати и 

годишнини на известни личности.  
На основание Наредба № 3  е извършена  инвентаризация на справочния фонд на Читалнята. 

Проведен  е вторичен подбор и заделена  е литература за  отчисление, по причина  морално остаряла. 
През изтеклата година продължихме да работим по посока увеличаване на читателският интерес към 

читалнята. Още в началото на годината решихме да работим в посока увеличаване на културно-масовите 
мероприятия, които екипът ни организира и проведе. Те бяха разнообразни, иновативни и предизвикаха голям 
интерес. 

 

 



1.4. Изкуство 

Комплектуване, поддържане и организация на фонда 
  

 През изминалата 2018 година в отдел "Изкуство" броят на постъпилите библиотечни единици е 138, 
спрямо 142  за 2017 г. Изразено в цифри и по вид  ново постъпилите издания за 2018 са общо, както следва: 
 Новопостъпили издания по вид: 
 

№ Вид Брой 

1 Книги  31 

2 Албуми 5 

3 Справочници 1 

4 DVD 92 

5 Ноти 3 

6 Периодични изд. 3 

7 Картини 3 

 Общо: 138 

 
 От сравнителния анализ е видно, че ако през 2017 година 52 от ново постъпилите издания: книги и 
графики, са обработени и предадени от отдел "Обработка" на ”Комплексен отдел “Изкуство", то през 2018 са 
приети 37 издания, от тях: книги – 31, справочници - 1 и   графика – 5; т.е. налице е известен спад в  
комплектуването за отдела.  
  През 2018 година в отдела са обработени 92 броя некнижни носители на информация, 3 бр. ноти, 
както и 3 броя оригинални произведения на изкуството.  
 През    2017 година по абонамент  са постъпили  3 периодични издания, а именно: ”Кино” и 
“Музикални хоризонти” и „Проблеми  на изкуството” т.е.  има ръст в сравнение с 2017 г.  Посочените 
издания са текущо аналитично  разкривани през годината. 
 През 2018 година аналитично са разкрити в Електронен каталог от фонд    
„ Периодични издания” 152 заглавия на статии. 
 
Опазване на фондовете 

 
 През 2018 година е направена инвентаризация на фонд „Листова графика”.  
Съгласно акт № 10/16.11.2018 година са отчислени 5  библиотечни единици (листова графика) на стойност 
5,61 лв.  
 Отчислени библиотечни единици са отразени в електронен католог и инвентарни книги. 

 
Работа с читателите 
 Таблицата показва сравнение на постигватите количествени показатели през последните две годишни 
в отдел Изкуство. 

                              Раздадени библиотечни материали по вид 
“ИЗКУСТВО” - ЧИТАЛНЯ И ЗАЕМНА 

 

                       2017                     2018 

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

Видеокасети 19 0.39 1 0,02 

Книги 408 8.36 409 9,44 

Фототрибуни 211 4.33 424 9,78 

Периодични 
изд. 

786 16.12 730 16,84 

Албуми 420 8.61 585 13,50 

Листова 
графика 

1294 26.53 1189 27,43 

Нотни издания 539 11.05 421 9,71 



                       2017                     2018 

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

Плочи 44 0.19 62 1,43 

DVD 705 14.46 379 8,74 

CD 257 5.27 104 2,40 

Аудиокасети - - 15 0,35 

Репродукци 62 1.27 13 0,30 

Оригинали 110 2.26 2 0,05 

Общо:  4877  4334  

От тях за: 
Читалня 
Заемна 

 
4404 
473 

 4097 
237 

 

 
 
 
Изпълнение на основните показатели за 2018 година: 

Изкуство Посещения Заета литература 

Заемна 42 237 

Читалня 924 4097 

Културно-масови прояви 137  

Общо 1103 4334 

 От данните, представени в таблиците е видно, че изпълнението на плана за 2018 г. за посещение 
(план - 1220) е 90,40 %, а за раздадената литература (план - 4900) е 88,45%.  

Справочно-библиографска, информационна и масова дейност  

 И в двете звена на отдел „Изкуство” - „Читалня” и „Заемна” – през отчетната 2018 година се 
осъществяваше справочно-библиографска дейност. С помощта на справочно-библиографския апарат, са  
извършени 420 устни справки, от тях 385 тематични, свързани с изкуството, 35 фактографски и  9 ББЗ беседи.  

 През 2018 година от „Отдел “Изкуство" са  реализирани  10 изложби и 11 витрини, на които са 
пропагандирани общо 551 заглавия.  

 На 10 -те изложби са представени 295 заглавия, а на 12 – те витрини 256  библиотечни издания. 

 Във връзка с Майските културни тържества на община Смолян, Комплексен отдел „Изкуство” 
организира за широката общественост, пленер по фотография „Смолян-перлата на Родопите”. В него взеха 
участие 10 млади фотогрофи под ръководството на майстор-фотографа Сашо Сарандалиев.Творбите от 
пленера бяха представени в изложба, която беше аранжирана в сградата на областна администрация. 
 През месец юни в отдела се проведе концерт под надслов: „Поезия и музика” на Димитър 
Неделчев и дует „Кристали”. 
 През месец октомври по повод празниците на град Смолян пред централния вход на библиотеката бе 
аранжирана изложба по случай, Освобождението на града. Материалите, включени в изложбата   са от 
проведения есенен фотопленер.      
 На 1 ноември – Ден на народните будители бе представена изложба от 50 фотоснимки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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. 

 



1.5. Справочно-библиографски и краезнание 

Справочно - библиографска дейност  
 

 Справочен фонд:  
 

 През 2018 година във фондовете на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ са постъпили 74 броя 
справочници. Те са разпределени съответно: в Заемна за възрастни – 24, Читалня 1 – 20 тома, Справочен – 
13, в Читалня 2 – 6 тома, Краеведски – 5, в Детски отдел – 4 тома, във Филиал на библиотеката – 1, в отдел 
Изкуство – 1 и Библиотековедски – 0 бр. 

 
 

Год. БФ Детски ЗВ Изк. Кр. Спр. Филиал Ч1 Ч2 Общо 

2016 2 8 15 1 0 9 - 11 4 50 

2017 0 7 12 1 6 9 7 18 12 72 

2018 0 4 24 1 5 13 1 20 6 74 

 
 През отчетната година броят на комплектуваните справочници се запазва, в  сравнение с  2017 година 
увеличението е с два тома. В сравнение с 2016 г. увеличението през 2018 г. е по-голямо – с 24 тома повече 
новопостъпили справочници в отделите на библиотеката.   

Двойно увеличение на справочната литература има в отдел Заемна за възрастни, в сектор Справочен 
също се отчита ръст, общо в двата отдела са комплектувани 37 тома.  
 Всички новопостъпили справочници са книги, няма комплектувани справочници на други носители.  

 
 Картотеки:  

През 2018 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. 

 Тероризъм 
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 – 2594 бр.; Детски отдел –  85 бр.; Читалня – 282 бр.; Изкуство –  152 бр. и 
Библиотековедски – 51 бр.  

 

 
 
 Справочно-библиографско обслужване 

Устни  библиографски справки: 
Общият брой отчетени устни библиографски справки за 2018 г. е 3139.  
 

 
 Броят на устните справки, извършени през 2018 год. е 3139, с 254 повече от плануваните за годината. 
В сравнение с 2017 г. броят им е с 287 повече, но в сравнение с 2016 г. броят на устните справки е 
значително по-голям – с 616 повече.  

Разпределени по звена те са както следва: най-много са в Детски отдел – 1112, следвани от Читалня 
– 761, 457 са устните справки, извършени в Заемна за възрастни; в  Изкуство са 420 броя; в Справочно-
библиографски и краезнание устните справки са 389. Разпределени по вид справките са както следва: най-
много са извършените тематични справки – 1128 бр. ; следвани от библиотечно-адресните справки – 741 бр., 
библиографските уточнявания  са 475 бр.; фактографски справки – 286 бр. ; най-малко са извършените 
консултациите – 136 броя. 

 
Писмените библиографски справки са общо 41, с 14 по-малко от плануваните за 2018 г., като 

всички са извършени в отдел Справочно-библиографски и краезнание и са с краеведски характер. Повечето 
от тях са извършени за поддържане на интернет-страницата на отдела, където всеки месец се обновяват 
рубриките с краеведска информация.  
През 2018 г. няма подготвени библиографски прегледи и препоръчителни списъци.  

 
Информационно-библиографско обслужване  

 
 Изложбите, организирани през 2018 г. в Регионална библиотека, са 36 с включени в тях 1523 
заглавия на експонираните материали. Най-много са представените изложби в отдел Детски – 11 бр., с 
включени 194 заглавия. Следват отдел Изкуство - 10 изложби с включени в тях 295 бр. заглавия, Отдел 
Заемна за възрастни са представили 9 бр. изложби и са използвали 678 заглавия. В отдел Справочно–
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библиографски и краезнание са изготвени 6 бр. изложби, с включени в тях 225 заглавия. Отделите 
Комплектуване и Читалня нямат експонирани изложби през 2018 г.  
Отчетените изложби през изминалата година са с 12 повече от плануваните за годината. 

Витрините, подредени в отделните звена са общо 88, с включени 1734 заглавия в тях. Най-много – 32 
броя, с 642 заглавия, са изложените витрини в „Детски отдел”,   на второ място по брой подредени витрини е 
отдел „Читалня” – 18 бр. с  252 заглавия, следва отдел „Изкуство” – 11 бр., с включени  256 заглавия, в отдел 
„Справочно-библиографски и краезнание” експонираните витрини са 10, с включени в тях  200 заглавия. 
Последни са отдел „Заемна за възрастни”, които са експонирали – 8 бр. витрини, с 318 заглавия. 

През 2018 г. са представени с 26 повече от плануваните витрини. 
 

 
  
Информационни списъци: 

 
 През 2018 г. са подготвени общо 87 информационни списъка, с включени в тях 2800 бр. 
заглавия.Ежемесечно в отдел „Обработка” се генерира бюлетин „Нови книги“ и се публикува на сайта на 
библиотеката. Общият брой на тези бюлетини е 24.  Изготвят се и публикуват бюлетини за новите книги, 
които се комплектуват в Регионална библиотека. Информационните списъци, представени на детската 
страничка на сайта на библиотеката, са също 12. В тези общо 24 списъка са включени 1900 заглавия на 
новозакупена  литература за деца и възрастни. Към бюлетините се представя и сканирано копие на корицата 
на книгата – общо 663 бр, а където е необходимо и съдържанието и анотация – общо 116.   

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание” по заявка от „Медицински център-1“ са изготвени и 
изпратени три информационни списъка. 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 18.  

За д-р Мими Кубатева, директор на РЗИ – Смолян, също в отдел „Справочно-библиографски и 
краезнание” са изготвени и изпратени 50 информационни списъка, с включени в тях 736 заглавия. Списъците 
се изготвят по 3 теми: 1. Регионално здравеопазване; 2. Национално здравеопазване – политика за 
системата; 3. Здравни теми.  

Три са краеведските информационни списъка „Нови заглавия в родопското краезнание“, публикувани 
в сп. „Родопи“, с включени в тях 33 бр. заглавия. 
За публикуване в сайта на Регионална библиотека са предоставени три списъка, които включват подбрани 30 
нови заглавия в сектор „Краезнание“, придружени с анотация за тяхното съдържание.  

През 2018 г. за публикуване в сп. „Библиотека“ е предоставен един списък с писмени библиографски 
справки, изработени в отдел „Справочно-библиографски и краезнание”. Броят на заглавията в този списък е 
20. 

Предоставени са списъци с изработените писмени библиографски справки и библиографски издания, 
изработени през 2018 г. за допълване на вече съществуващите списъци на сайт на Регионална библиотека.  

През 2018 г. броят на информационните списъци е 87, с два повече от 2017 г. 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.    
 

ББЗ: 
В библиотеката са изнесени общо 62 беседи, като най-много са беседите в Детски отдел - 19, по 

равен брой - 14 са изнесените беседи в Справочно-библиографски и краезнание и Читалня, беседите в отдел 
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Изкуство са 9, а в Заемна за възрастни – 6. Запазва се броят на изнесените ББЗ през 2018 г. в сравнение с 
2017 г. Най-често тези беседи се изнасят при посещения на ученици и студенти от различни училища от града 
и региона в библиотеката.   

Календар:  
В отдел Справочно - библиографски и краезнание е съставен един календар:  „По-важни местни дати 

и събития за 2019 г., разпространен до отделите на библиотеката и различни институции и частни лица в 
региона.  

 
Краеведска дейност 

 
 Краеведски фонд: 

 
 В сектор Краезнание новопостъпилите заглавия през 2018 г. са общо 60. В сравнение с 2017 г. има 
спад в броя на комплектуваните книги с краеведско съдържание – с 12 по-малко.   

 
 Регулярно в отдел Комплектуване се предават списъци с новоиздадени книги с краеведски характер, с 
цел да бъдат набавени своевременно.  
 През 2018 г. се извърши отчисление на вестник 24 часа за периода 1999-2007 г. от фондовете на 
библиотеката. Беше изготвен списък от заглавия на статиите в краеведските база данни, публикувани във в. 
24 часа за този период. След подбор на статиите в броевете, с цел съхранението им във фонда на 
библиотеката бяха прегледани повече от 1200 броя, а сканираните статии са 1164 броя. Сканираните 
дигитални копия са на разположение на нашите читатели при необходимост от извършване на справка.  

 
  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 3164 заглавия на статии от местния и 
националния периодичен печат през 2018 г. Аналитично се описват и части от книги и сборници, които са с 
краеведски характер. 
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 И през 2018 г. периодично се извършваше редакция  на електронната краеведска картотеката, като се 
изтриват записи, които са остарели и неактуални, а също така затрудняват търсенето в електронните бази 
данни. През последните три години - 2018, 2017 и 2016 г.  значително е редуциран броят на въведените нови 
записи – почти наполовина, в сравнение с 2015 г.   

 
 Справочно-библиографско обслужване в сектор „Краезнание“ 

 
 Устните справки с краеведски характер през 2018 г. са общо 324, с 96 повече от 2017 г. По-голяма 
част от тях са регистрирани в сектор Краезнание - 121, 108 са справките,  отчетени в Читалня,  37 – в отдел 
Изкуство, 35 са устните краеведски справки в Заемна за възрастни и 23 - в Детски отдел. 

 
 Писмените краеведски библиографски справки са общо 41, 8 от тях са тематични, изготвени по 
заявка на читатели в сектор „Краезнание“, а 33 от справките са с фактографски характер.  

 
 Тематичните писмени краеведски справки са 8. Броят на заглавията, включени в тях е 526. Най-
голяма като обем на включените заглавия е справката „Морално-етични аспекти в дейността на БЧК” – книги, 
статии и публикации в периода 1930 – 2016 г. - общо 123 заглавия. Справката бе заявена от директора на 
Регионална здравна инспекция в Смолян д-р Мими Кубатева. 
 На следващо място по обем е заявената от Илия Годев тематична справка за Смилянския фасул. В 
нея са включени 96 заглавия от книги и статии.   
 Трета по обем писмена краевеска справка е „История на Роженския събор” (2007-2018г.), заявена от 
студентката Силвия Леманова. Броят на заглавията, включени в нея е 73. 
 
 Фактографските справки, извършени през 2018 г. са 33. Голяма част от тях са изготвени за 
електронна страница на сектор „Краезнание”, където периодично се публикуват фактографски статии за 
различните рубрики – „Забележителности на Смолянския край”, „На тази дата преди...”, календар „Местни 
дати и събития” и „Почетни граждани на Смолян”.  

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.  

 
Сканиране и ксерокопиране: През изминалата година в сектор „Краезнание“ 44 читатели са ползвали 

услугата за сканиране на материали, като общият брой сканирани страници е 410. Шестима читатели са 
пожелали определени материали да им бъдат ксерокопирани, като общият брой страници е 25. Петнадесет 
потребители са получили заявеното сканираното електронно копие по ел.-поща.  

 
 

 Информационно-библиографско обслужване в сектор „Краезнание“ 
 

Изложбите, експонирани през 2018 г в сектор „Краезнание“ са 6 на брой, с включени 225 заглавия: 
 

 „115 г. списание „Родопски напредък” и 85 г. вестник „Родопска мисъл”. Изложбата е виртуална 
и представя библиотечни материали за историята и развитието на старата родопска 
периодика, авторите и дописниците на двете издания и т.н. Презентацията е качена на 
интернет-страницата на Краезнание на сайта на Регионална библиотека. По този начин 
повече потребители могат да разгледат изложените материали от фонда на сектор 
Краезнание за по-дълъг период от време. Използваните заглавия за изготвяне на  изложбата 
са 24.   
 

 „100 години от рождението на акад. Кирил Василев”. През 2018 г. се навършиха 100 г. от 
рождението на видния учен и философ, роден в с. Турян. Изложбата, състояща се от .... табла 
е експонирана непосредствено преди колекцията от книги „Из книжния свят на акад. Кирил 
Василев”, подредена в библиотеката.  За изготвяне на изложбата са използвани 23  заглавия.  

 
 „Художници от Смолянския край – юбиляри”  - представяне на Петър Стайков, Ружко 

Челебиев, Асен Трампов, Елка Пашалиева, Петър Савов, Васил Бояджиев, Анастас Чуртов, 



Михаил Карапаунов / по повод Майските културни тържества на община Смолян. Изложбата е 
съвместно с отдел „Изкуство” и бе подредена в Каталожния хол на библиотеката. Използвани 
са 66 библиотечни материали от краеведския фонд.  

 
 „140 г. от рождението на Екзарх Стефан” е заглавието на изложба, подредена в Каталожния 

хол на библиотеката по повод годишнината от рождението на бележития духовник от 
Родопите. В нея са включени 32 заглавия от книги и статии.  

 
 „106 г. от Освобождението на Родопите и  Балканската война”. Изложбата е по повод 21 

октомври – Празник на община Смолян. Подредена в Каталожния хол на библиотеката, в нея 
са експонирани 64 бр. заглавия.  

 
 „Добре дощла, Коледа!” е темата на съвместна изложба на  трите отдела – Заемна за 

възрастни, Краезнание и Детски по повод Коледните и Новогодишни празници. Изложбата бе 
експонирана в Каталожния хол на библиотеката и в краеведското част са включени 16 
библиотечни материали – книги, сборници и статии от списания, вестници.  

 
 Витрините, подредени в сектор Краезнание са 10 на брой, с 4 повече от тези през 2017 г. Включените 
в тях заглавия са 200. През годината постоянно се поддържа витрината „Нови заглавия“, като се обновява при 
постъпването на нови книги в сектора.  
 През отчетната година са представени следните витрини: „Журналистът Емануил Консулов на 85 
години”; „Писателят Емил Енчев на 65 години”; „85 г. от рождението на доц. Никола Примовски – фолклорист, 
етнограф и публицист”; „115 г. от рождението на Петър Маринов – писател и краевед”; „Елена Алекова – 
живот и творчество”.   

 
Информационни списъци: 

 
 Три са краеведските информационни списъка „Нови заглавия в родопското краезнание“, които са 
публикувани в трите книжки на  сп. „Родопи“, излезли през 2018 г. Общият брой заглавия, включени в тях са 
33 бр. Библиографските описания в тези списъци са придружени с 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.  
На сайта на библиотеката ежегодно се подновява списъка с почетните граждани на Смолян, като за всеки 
един от тях е предоставена биографична справка. През 2018 г. със званието „Почетен гражданин на Смолян” 
са отличени двама общественици – отец Димитър Михайлов и доц. Христо Гиневски.  

 
ББЗ:  

 През 2018 г. бяха изнесени 14 беседи с краеведски характер, основно на ученици и студенти от 
региона.  

 
  По план, през 2018 г. се извърши обучение за работа с електронния каталог на библиотеката. В 
обучението участваха ученици от ПГИ „Карл Маркс”-Смолян, ПГТТ „Христо Ботев”-Смолян, СУ „Отец Паисий”-
Смолян, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” – Смолян, служители на музея и др.  
Паралелно с обучението се популяризираше и новата електронна страница на Регионална библиотека 
„Н.Вранчев”, новите електронни ресурси, и в частност страницата на сектор „Краезнание”.  

 
 Календари: съставен е календар „По-важни местни дати и събития за 2019 г. Включените в него дати 
за годишнини на личности, институции и събития са 105 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 2018 г. не са изготвяни нови библиографски указатели.  
 Поради липса на именен показалец в три от издадените летописи за Смолянския край – за 1963, 1964 
и 1965 г. бяха съставени показалци.   

 
 Културни прояви: 

 
 Маратон на четенето. През м. април в Регионална библиотека за поредна година се проведе 

традиционния Маратон на четенето. Ученици от няколко училища в Смолян – ПГИ „Карл 
Маркс”, СУ „Отец Паисий”, ПГТТ „Христо Ботев”, клуб „Краезнание” при ОДК-Смолян взеха 
участие в инициативата в отдел Краезнание и четоха творби на клаеведски автори. Те се 
запознаха с живота и творчеството на няколко писатели от Родопите, представени бяха 
видеофилмите за Димитър Златев, Светозар Казанджиев и др.  

 
 Паметна вечер за писателите Станислав Сивриев, Усин Керим, Георги Пашев, Ганчо Керечев 

и Никола Гигов се проведе в Клуба на дейците на културата. Съвместната инициатива се 
състоя на 27 април в залата на клуба. Пред публиката бяха представени биографични данни 
за житейския и творчески път на писателите, а актьори от Родопския драматичен театър 
рецитираха част от техни произведения, в съпровод с изпълнение на пиано.  
 

 Творческа среща и представяне книгата на Светозар Казанджиев „Земя, погалена от Бог” се 
проведе в Клуба на дейците на културата. Проявата се организира съвместно с КДК-Смолян и 
се проведе в залата на Клуба на дейците на културата на 15 май. На срещата бе представен 
филм за живота и творчеството на писателя, изготвен от ученици от ППМГ „Васил Левски”, 
който е качен на You Tube канала  на библиотеката в рубриката „Творците на Родопа”.   

 
 „Популяризиране на писменото наследство на Родопа планина” е темата на доклад и 

презентация, представени на XXVIII Национална конференция на ББИА, Пловдив, 7-8 юни 
2018 г. Докладът е отпечатан в сборник „Българското книжовно наследство – част от 
Европейското културно пространство.  

 
 „Апостол Кисьов и 100 каба гайди, отразени в периодичния печат” е доклад и презентация, 

представен от отдела на кръгла маса на тема „Житейски и творчески път на фолклориста 
Апостол Кисьов”, проведен в с. Стойките на 22 и 23 септември 2018 г. на национален събор на 
гайдарите. Презентацията е качена на интернет-страницата на Краезнание и е достъпна за 
широката общественост, а докладът преддаден за отпечатване в сборник. 

 
 „Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” е презентация, представена пред 

библиотекари от страната на среща в Пампорово по време на проведено обучение на 27 
септември. Презентацията е качена на сайта на фирмата, провела обучението на 
https://www.pc-tm.eu/.  

  
 „160 г. от рождението на Христо Попконстантинов” – презентация, изготвена по повод 

проведена творческа среща за честване на годишнината от рождението на видния  книжовник, 
стенограф в НС, роден в с. Петково (1858-1899). Инициативата е съвместно с Държавен архив 
– Смолян и се проведе на 10 октомври в залата на архива. Презентацията е качена на 
интернет-страницата на Краезнание.  

 Представяне книгата на Елена Алекова „Псалтир за всеки ден”. Творческата среща се проведе 
на 18 октомври в отдел Читалня. На срещата присъстваха писатели, краеведи, историци, 
общественици, библиотекари, учители и ученици, приятели и роднини на писателката. 

 
 На организираните през 2018 г. от отдела културни прояви, изложби, беседи и др. инициативи са 
посетени от 753 потребители.  
 

https://www.pc-tm.eu/


 Дигитализация  
 

 Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” 
 
 През отчетната година процесът по дигитализация продължи с източниците от колекция „Периодични 
издания” и колекция „Книги” от фонда на Краезнание.  През 2018 г. се навършиха 160 години от рождението 
на Христо Попконстантинов - писател, фолклорист, стенограф, роден през 1858 г. в с. Петково. По този повод 
се извърши дигитализация на творчеството му.  
  До края на 2018 г. са сканирани и обработени следните издания:  
 
Книги: 

  
 Попконстантинов, Христо. Непокорните села в Родопските планини : [Обективно разгледване тоя 

въпрос за времето от 1878 до 1886 год.], 1887.  
 
 Попконстантинов, Христо. Спомени за страшната пролет в [Ахъ Челеби] 1876 година, 1896. 

 
  Попконстантинов, Христо. Стенографически протокол на митинг в София на 19 март, 1884 г. по 

разисквание въпросът на съединението на двете разделени Българии, 1884. 
    

 Дигитализираха се и последните издания от старата родопска периодика - списания и вестници, които 
притежава библиотеката.  

 
 Списания 
 
 Славиеви гори (1894) – 7 кн. 
 Родопски напредък (1903-1912) – 78 кн.  
  Родопски преглед (1930- 1933) – 28 кн.  

 
 Вестници 
 
 Среднородопска искра (1925 - 1926) – 22 бр.  
 Вестник Хоро (1936 - 1937) – 25 бр.  
 Родопска искра (1937-1940)  - 62 бр.  

 
 Всички дигитални копия на тези издания са качени в електронния каталог на Регионална библиотека и 
са достъпни до нашите потребители.  Процесът по дигитализация се осъществява съвместно с отдел 
„Координация, автоматизация и връзки с обществеността”.  
 Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” е промотирана многократно сред младото 
поколение на Смолянския регион и пред широката общественост. Ученици и студенти проявяват 
изключителен интерес и любопитство към статиите, снимките и самото оформление на старите издания, 
излизали в Среднородопския край до 1944 г. Парарелно с дигиталните копия, младежите се докосват и до 
хартиения носител на тези издания.   
 
Статии:  
- От и за Николай Вранчев – публикувани във в. Красногор и сп. Родопа – 55 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общият брой на сканираните дигитални копия:  
  

Заглавие Брой Страници 

Попконстантинов, Христо. 
Непокорните села в Родопските 
планини, 1887.  
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Попконстантинов, Христо. Спомени 
за страшната пролет в 1876 
година, 1896. 
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Попконстантинов, 
Христо.Стенографически протокол 
на митинг в София на 19 март, 1884 
г. по разисквание въпросът на 
съединението на двете разделени 
Българии, 1884. 
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Сп. „Славиеви гори” (1894) 
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Сп. „Родопски напредък” (1903-1912)  

 
78 
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Сп. „Родопски преглед”  
(1930- 1933) 

 
28 

 
915 

В. „Среднородопска искра” (1925 - 
1926)  

 
22 

 
106 

В. „Хоро” (1936 - 1937)  25 86 

В. „Родопска искра”  
(1937-1940)  

62 134 

Всичко: 225 4160 

 

 
В. Координационна и експерно - консултантска дейност. Автоматизация. 

  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 
 Администриране на вписванията в Обществения регистър на библиотеките 
 Експертно - консултантска дейност 
 Квалификационна дейност 

  Библиотеката  координира и консултира дейността на общо 63 обществени библиотеки: 1 регионална, 1 градска 
библиотека  и  61 читалищни библиотеки с фонд над 3000 б. ед. . Подпомагаме и новосъздадени библиотеки, които не са 
достигнали изискуемия минимум от 3000 т. библиотечен фонд. 

 2018 година стартира с обобщаване на отчетите на читалищните библиотеки на основание чл. 2 раздел 3  от 
ЗОБ.                                    
 И през тази година изпълнявахме ангажимента си  да администрираме отчетите подадени към  регистъра на ОБ  
при МК. Всички библиотеки подадоха коректно своите отчети, само една библиотека поради технически проблем в 
регистъра не е видима – читалищна библиотека с. Брезе, община Девин.    В регистъра са вписани общо 59 библиотеки, 
само 3 библиотеки с фонд отговарящ на ЗОБ не са регистрирани.            
 На основание на актуалните данни от отчетите беше актуализирана електронната база данни за библиотечните 
фондове и кадри в областта. 
  На основание  Регламентът (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни е изработен регистър  с Декларации за събиране на лични данни на всички работещи в читалищните 
библиотеки. 
  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 и за Фондация „Глобални библиотеки” бяха изготвени и 
електронни варианти на отчета за дейността на библиотеката. 
 Обобщен бе  и план за дейността на библиотеката за 2018 година. 
 
 



В областта на експертно - консултантската дейност е извършено следното: 
 Посещения на място – Извършени са комплексни проверки на библиотечното обслужване на територията на 
общините – Мадан, Рудозем и Баните. Проверени са общо 15 читалищни и една общинска градска библиотеки. 
Проверката обхваща библиотечна документация, организация на библиотечния фонд, организация на обслужването на 
читатели и др. 
Посетени са още библиотеките в гр. Девин, гр. Златоград, с. Смилян и с. Ерма река, където бяха  осъществени тематични 
консултации, по зададени въпроси от колегите.  
 Устни консултации - Осъществени бяха 183  броя устни консултации по телефона, скайп  или на място 
в отдела. 39 от тях са отнели повече от 1 часа на консултанта.Темите на устните консултациите:  регистрация 
в регистъра на ОБ, провеждане на инвентаризация и свързаните документи с нея, сигниране  и класиране на 
библиотечния фонд, помощ при изработване на проектната документация за кандидатстване  по програма 
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2018 г. .  
 
 Поддържане на справочно-библиографски апарат и библиотековедски фонд  

 Отдел „Координация” поддържа библиотековедска читалня и ел. картотека "Библиотекознание". През 
годината в библиотековедския фонд са постъпили 17 нови издания.  В ел. картотека са описани  51 статии 
,касаещи библиотечната дейност от сп. Библиотека и сп. ББИА он лайн .   

 Квалификационна дейност 

  С целевите средства от МК за регионална дейност са проведени следните квалификационни събития 
за библиотекарите от региона: 

 Два броя практикума за новоназначени в  Смолян на  27-29 март 2018 г. и  Девин. 12-13 април 2018 г. 
на тези практикуми участваха общо …..новоназначени колеги от всички общини. Всички участници 
получиха много  указания, инструкции, схеми и по един читателки дневник. 

 През м. юни бе проведено обучение на тема „Он лайн маркетинг на библиотечни услуги и създаване 
на текстове” с лектор Наталия Георгиева. 

 През м. октомври са проведени три практикума в Смолян, Девин и Златоград на тема “Прилагане на 
GDPR в библиотеките”. Всички библиотекари получиха образци за Вътрешни правила за прилагане на 
регламента и декларации за читателите. 

 През м. май бе проведена  кръгла маса  на тема „Обществените библиотеки и образованието –точки на 
пресичане”, в която участваха с презентации и библиотечни специалисти от областта и партньори  на 
различни библиотеки, които показаха ползата от съвместната работа на институциите обединени от една 
кауза – четенето. 

 С целевите средства  за регионална дейност  отпечатахме и подвързахме при  нас със специално 
закупена техника  следните библиографски издания за нуждите на читалищните библиотеки в областта: 
Хаджиева, Светлана и др. Доц. Христо Гиневски. Историк и журналист : Био-библиография / Състав. 
Светлана Хаджиева, Дарина Славова. – Смолян: Рег. библ. Николай Вранчев, 2017. – 276 с.  
 Хаджиева, Светлана и др. Росица Ташева Примовска. Журналистическа и творческа дейност : Био-
библиография / Състав. Светлана Хаджиева, Дарина Славова. – Смолян: Рег. библ. Николай Вранчев, 2017. – 
151 с.  
Славова, Дарина. Творецът Димитър Златев : Био-библиография / Състав. Дарина Славова; Ред. Магдалена 
Добрикова. - Смолян : Рег. библ. Николай Вранчев, 2016 . - 76 с. 
Славова, Дарина и др. Райково – в миналото : Препоръчителна библиография / Състав. Дарина Славова, 
Светлана Хаджиева, Магдалена Добрикова. - Смолян : Рег. библ. Николай Вранчев, 2016 . – 127 с. 
 Хаджиева, Светлана. Календарни празници в Средните Родопи : Библиография / Състав. Светлана 
Хаджиева; Ред. Магдалена Добрикова. - Смолян : Рег. библ. Николай Вранчев, 2015. – 98 с. 
Подвързаните  издания се предоставиха на централните общински библиотеки в област Смолян, на 3 
квартални читалищни библиотеки в гр. Смолян. 
  С целеви средства по  по договор № РД 11-00-338/ 20.12.2017 година с Фондация „Глобални 
библиотеки – България” на 25-26 април се проведе практикум по ИКТ за новоназначени, включващ модулите: 
Windows, Word, MS Publisher , Excel и Internet с обучител  Пламен Чингаров. В него участваха 10 
новоназначени библиотекари .  
  В периода 26-28 септември се проведе обучение на тема „Изготвяне на презентации и 
презентационни умения” с лектор Манол Манолов с 11 участника от област Смолян. 



  От 2 – 4  октомври се проведе обучението на тема ”Медийна грамотност” с лектор доц. д-р   Вася 
Атанасова с 13 участника от област Смолян и РБ. 
 Всички участници в обученията получиха удостоверения. 
 
Други дейности: 
 За трета поредна година официално чествахме   професионалния  празник на библиотекарите и 
информационните специалисти с колегите от областта, които се провеждат под патронажа на областният 
управител г-н Недялко Славов и с личната подкрепа на зам. областният управител и посланик на 
библиотеките  г-н Адриян Петров. Бяха връчени годишните  наградите за „Библиотека на годината” и 
„Библиотекар на годината”. 
 Годишна награда Библиотека на годината бе присъдена на Библиотеката при НЧ „България-1937” – с. 
Могилица, община Смолян. Библиотеката получи грамота и ваучер на стойност 100 лева за закупуване на 
книги. 
  Годишна награда Библиотекар на годината в категория „Общински библиотеки” получи Росица 
Кичукова – библиотекар в ГБ „А. Страшимиров” – гр. Мадан. 
Библиотекар на годината в категория „Читалищни библиотеки” грабна Минка Хаджиева – библиотекар в НЧ „ 
Орфей-1947” – с. Ерма река, община Златоград. Носителите на призванието Библиотекар на годината 
получиха грамоти и картини от Областна администрация.      
  Със специалната награда на Регионална библиотека – Смолян за изключителен принос за работа с и 
в полза на местната общност, за отстояване на мисията на библиотеката, като третото място за всеки след 
дома, работата и учебните занятия бе удостоена Библиотеката при НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с. Грохотно, 
община Девин. Библиотеката получи грамота и ваучер на стойност 100 лева за закупуване на книги. 
 Празничният ден продължи с регионална кръгла маса на тема “Обществените библиотеки и 
образованието – точки на пресичане”. 
                Бяха представени следните презентации: 
 - „Детското четене и ролята му за ранното детско развитие” от директора на ДГ “Зорница” - Смолян - 
Радостина Кирилова  
-   „Децата и библиотеката – различното образование” - Минка Хаджиева- библиотекар в НЧ Орфей-1947 - с. 
Ерма река, община Златоград 
-  „Библиотеката в помощ на обучението на младежите от Дневен център "Зора" представена от Роска 
Пехливанова- логопед в Дневен център "Зора"- гр. Златоград  
-   „С нас е по-забавно!” - Силвия Лободова - библиотекар в НЧ “Пробуда” - с. Пловдивци, община Рудозем 
-  „Библиотеката и неформалното образование” - Адриана Кехайова – библиотекар в НЧ “Асен Златаров” - с. 
Смилян  
  Празникът завърши с един нетрадиционен поздрав от клуб „Приятели на Детски отдел” при 3 ”в” клас 
на ОУ „Иван Вазов” – Смолян с ръководители г-жа Ж. Караманолова и Таня Раева, които на фона на филм от 
партньорските събития на клуба и библиотеката поднесоха музикално-танцовия си поздрав към всички 
участници в събитието.  
  7  библиотечни специалиста от РБ и читалищата в областта участваха в национален форум  
„Библиотеките днес и цифровата трансформация”  (8 - 9 ноември 2018 г.) , който се проведе под патронажа на 
г-жа Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и общество. 
 В партньорство  с 2 Бюра по труда на територията област Смолян – Смолян и Девин 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. 
 
Автоматизация на библиотечните процеси 
           
 През отчетната година в библиотеката се поддържа  информационна система включваща: 
50 компютърни конфигурации, от тях закупени през 2018 година – 4; лаптопи – 3, един закупен през 2018 
година; принтери – 9, от тях 1 цветен, 4 мултифункционални , един от тях закупен през 2018;  2 сървъра. 
  Основна наша задача в това направление е поддържане на изправността на системата и 
подсигуряване на  бърз достъп до он лайн ресурсите на библиотеката . 
   За целта се поддържат бази данни в Електронен каталог и картотеки, извършва се ежедневен архив 
на тези бази на външен носител и на сървърната система. В края на година обема на ел. бази е следния: 

-  Книги -113 875 описания 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/gabriel_bg


-  Периодика – 3 540 описания 
-  Статии – 182 122 описания 
-  Ноти  - 1776 описания 
-  Нетрадиционни носители – 2501 описания 

 Друга основна задача в това направление е поддържане на уеб сайта на библиотеката и неговите две 
под страници : Детски отдел и Краезнание. През годината сайтът е посетен 22 745 пъти от 6 206 уникални 
потребители, като са разгледани 61 422 публикации и снимки. 
 В основния сайт са публикувани 68 броя новини придружени със снимков материал. Публикувани са 
24 броя бюлетини за нови книги – 12 за възрастни, които са видими през електронния каталог и 12 на 
специализираната страница на Детски отдел в рубриката Актуално.  
 В рубриката Он лайн услуги е добавен актуализирания Електронен справочник Смолян. 
В страницата – Детски отдел, в рубриката Галерия са представени събития проведени с читатели деца със 
136 снимки. 
 В специализираната страница Краезнание се добавени материали в рубриките Личности на Средните 
Родопи, Представя ме Ви и Ново в Краезнание. Качен е новият Календар Местни дати и събития. 
 На Фейсбук страницата на библиотеката са поместени 108 публикации за събития проведени в 
библиотеката,придружени със 716 снимки, които са събрали 2 521 харесвания. 
 През годината продължи процеса на дигитализация на краеведски издания и периодика, като в 
дигиталната библиотека са обработени и качени: 3 книги, 6 периодични издания с 222 броя, или общо4160 
страници.  
 ИТ специалистът на библиотеката отговаря и за различни събития свързани с дигиталните умения на 
нашите потребители от различни възрасти. В периода 19- 23 март се проведе Цифрова седмица, в която 
всеки ден децата от града имаха занимания с роботчето Финч за начални знания по програмиране; за нашите 
потребители бе организирана и среща с представители на НАП за представяне на електронните услуги на 
институцията чрез ПИК. 
  В периода 6 до 21 октомври в Европейската седмица на кодирането с поредица от безплатни 
семинари за работа с робота Финч специалисти от библиотеката  помогнаха на 316 деца от различни 
населени места от област Смолян да направят първи стъпки в програмирането по един интересен и забавен 
начин. Бяха посетени училища и читалища в гр. Златоград и Девин, с. Смилян , с. Ерма река и с. Елховец. 
Тази образователна инициатива също бе представена и в регионалната библиотека.  
  Периодично и при нужда са осъществявани  консултации на  всички библиотеки от областта, които 
работят с програмен автоматизиран продукт: Доспат, Девин, Златоград, Рудозем, кв. Устово, Църковна 
библиотека - Смолян и ПФ на ПУ.  
 Осъществени са и индивидуални консултации и обучения на библиотечни специалисти от областта за 
работа с ИКТ - с. Гьоврен, гр. Чепеларе , с. Загражден, с.Елховец, с. Беден, с. Смилян и др. 
 
Участие в програми и проекти: 
 
 През 2018 година  участвахме в   пилотния проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия 
в България“. Проектът се изпълнява от  Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със 
Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за 
информационни и комуникационни технологии. 
 В рамките на проекта бе осъществен обмен на иновативни практики между Латвия и България и 
адаптиране в нашата страна на иновативен образователен модел, с основна цел подобряване на цифровите 
компетенции на служителите на малките и средните предприятия (МСП). 
  Сред главните цели на проекта са и изграждането на устойчиви транснационални партньорства между 
заинтересованите страни от Латвия и България, както и изграждането на партньорства между 
заинтересованите страни в България в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, за да се ускори 
развитието на регионалните библиотеки като центрове за цифрово приобщаване на гражданите. 
 В изпълнението на дейностите по проекта участваха двама специалисти от РБ, а в различните 
обучения и събития различни представители на другите звена в библиотеката.  
 Първата дейност бе посещение на Латвия и проучване на добрите практики на латвийските колеги. В 
това обучение участваха Йорданка Вълчева и Галина Жукова, които защитиха и своите сертификати. 
 В рамките на проекта бе подписан Меморандум между заинтересованите страни по проекта. От 
подписалите институции Меморандума бяха избрани обучители, които преминаха обучение по следните 
модули:„Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество“, „Дигитален маркетинг“, „Услуги в облак за МСП“и 



„Защита и поверителност на данните“. След това представители на МСП бяха обучени също в тези модули и 
запознати с он лайн платформата за самостоятелно обучение.Проведено беше обучение на представители 
на страните подкрепили проекта и представители на МСП на тема: Социални иновации и партньорства за 
развитие на дигитални умения. 
  Проведени бяха и три фокус групи : 1 една в началото на проекта и две в края на проекта. 
На 28 ноември 2018 г. се проведе кръгла маса на тема „Обществената библиотеката – център за дигитално 
включване на възрастни“,  кръглата маса взеха участие представители на Фондация „Глобални библиотеки – 
България“ и Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и представители 
на заинтересованите страни – община Смолян, АРО, неправителствени организации, читалищни библиотеки 
от областта и МСП . С презентацията на тема ”Нови партньорства между заинтересованите страни по проект 
„Дигитални умения за малки и средни предприятия в България“ на територията на област Смолян” Йорданка 
Вълчева – зам. директор на РБ- Смолян запозна участниците в кръглата маса със значението на 
партньорството за добрата реализация на проекта, базирайки се на латвийския опит и представи всички нови 
и стари партньори на библиотеката и техния принос за изпълнение на проекта 
 На 11 декември 2018 г. от 13.30 ч. в  Българската търговско-промишлена палата – София  се проведе 
Национална кръгла маса на тема „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на 
възрастни“. На нея бяха представени основните резултати от пилотния проект „Дигитални умения за малки и 
средни предприятия в България“. Йорданка Вълчева представи презентация „Обществената библиотека – 
център за партньорства между  заинтересованите страни” . 
 Библиотеката участва в реализирането на проект на Областна администрация „Европейска културна 
съкровищница. Европа и Смолян заедно“ по  Комуникационна стратегия на република България за 
европейския съюз. Работна програма 2018 г., като представи  изложба „Поглед към съвременната европейска 
литература”. Основна цел на изложбата бе да представи пред смолянската общественост съвременните 
постижения на европейската литература, да провокира  диалог между литературите на различните 
европейски култури чрез срещата им с българските преводи.Не на последно място да провокира интереса 
към европейските автори и да привлечем повече читатели.На откриването на изложбата актьори от РДТ 
представиха откъси от известни съвременни европейски творци. 
   По проекта проведохме и състезание за ученици  „ Познавам ли Европа?”.  Чрез участие в игри за 
приказни герои, културни забележителности и известни личности децата на състезателен принцип 
демонстрираха познания за Европейския съюз. 
 В края на година библиотеката защити и реализира проект по Програма „Българските библиотеки – 
съвременни информационни центрове четене и информираност” 2018 г. на стойност 8 200 лв. 
 
Д. Връзки с обществеността 

 Използвайки различни похвати на PR практики библиотеката изгражда политика за трайно присаствие в 
общественото пространство и медиите. Всяко събитие е рекламирано чрез специално подготвени плакати и медийни 
листове изпращани до всички регионални медии. Най-активно е присъствието ни в електронните медии и в 
предаванията на радио Фокус. Нашите  събития се отразяват активно и от регионалната телевизия Фонон К. Прес 
съобщения и интервютата са най- често използваните форми . Йорданка Вълчева – зам. директор участва  и в 
едночасово  предаване на телевизия Фотон К  - „На Фокус” с обширно представяне на цялостната дейност на 
библиотеката. 

 Общо през годината имаме 69 ел. публикации, 14 публикации в традиционните печатни издания. Те с годините 
намаляват, поради факта, че и броя на тези издания също намалява. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТАБЛИЦА  № 1 
 

ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Код Показател Отчет 2018 

   

1.  Библиотечен фонд 247 750 

2.  Набавени библиотечни материали 3172 

3.  Отчислени библиотечни материали 4336 

4.  Текущи периодични издания 136 

5.  Читатели (общо) 2282 

6.  - под 14 г. 904 

7.  - над 14 г. 1378 

8.  -- в  число специалисти 710 

9.  Посещения (общо) 20404 

10.  - на читатели под 14 г. 8538 

11.  - на читатели над 14 г. 11866 

12.  Посещения в читални (общо) 6049 

13.  Посещения на културни прояви (общо) 4616 

14.  Заети библиотечни материали (общо) 53139 

15.  - на читатели под 14 г. 13419 

16.  - на читатели над 14 г. 39720 

17.  Справочно-библиографски и информационни начинания 3180 

18.  - писмени 41 

19.  - устни 3139 

20.  Издания - 

21.  Персонал 32 

22.  Книгоосигуреност на жител 8.9 

23.  Книгоосигуреност на читател 108.5 

24.  Обращаемост 0.21 

25.  Читаемост (общо) 23.3 

26.  - на читатели под 14 г. 14.8 

27.  - на читатели над 14 г. 28.8 

28.  Посещаемост 8.9 

29.  Население на града към 31.12. 2017 г. 27851 

30.  Обхватност 8.2% 

31.  Методическа дейност  

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

11 

33.  - помощ на място/ посетени библиотеки/ 21 

34.  -консултации и справки за библиотекари  183 

35.  ММЗ и МЗ  

36.  - получени б.м. 34 

37.  - изпратени б.м. 30 

38.   Участие в проекти и програми   

39.  -разработени 2 

40.  -подкрепени 1 

 

 

 

 



 

 

ТАБЛИЦА № 2 
ФОНД, НАБАВЕНИ И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ 

 
 
 
 
 

Код Вид на библиотечния документ Фонд Набавени Отчислени 

01 Книги 205194 2959 4331 

02 Периодични издания 20439 104  

03 Графични издания 4057 7  

 От тях: Листова графика 703 0 5 

04 Картографски издания 426 2  

05 Нотни издания 2068 4  

06 Аудио-визуални документи –общо 9933   

 От тях:    

 -грамафонни плочии 7086 0  

 -аудиокасети 1859 0  

 -видеокасети 578 0  

 -диапозитиви 410 0  

07 Електронни документи 3351 0  

 - CD 626 0  

 - DVD 2724 92  

 - USB  1 0  

07 Микрокопия 11 0  

08 Игри 208 0  

09 Репродукции 640 0  

10 Фотоснимки 1347 0  

11 Оригинални худож.  произведения 76 3  

     

 ОБЩО: 247750 3172 4336 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАБЛИЦА № 3 

Фонд, набавени и отчислени библиотечни материали 
по съдържание според десетичната класификация 

 

 
 
 
 

код Индекс Наименование Библиотечен 
фонд 

Набавени 
библ. 

материали 

Отчислени 
библ. 

материали 

01 0 Общ отдел 7488 59 101 

02 1 Философия 5190 74 212 

03 2  Религия 1900 24 24 

04 3 Общ.-политическа  л-ра 27727 344 796 

05 5 Математика. Естествени н-ки 11099 25 68 

06 61 Медицина 9113 59 129 

07 62-69 Техника. Промишленост 13746 50 155 

08 63 Селско стопанство 4010 16 65 

09 7  Изкуство 24859 179  35 

10 793/799 Спорт 2062 29 31 

11 80 Езикознание 6675 17  61 

12 82-89 Литературознание 11137 76 71 

13 9 История. Биографии 15951 187 104 

14 91 География. Пътешествия 3365 17 16 

15 8 Художествена литература 66484 1379 245 

16 ДО-9 Детска отраслова литература 8151 133 1932 

17 ДХ Детска художествена л-ра 28793 504 291 

18  Общо: 247750 3172 4336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТАБЛИЦА № 4 
Фонд, набавени и отчислени библиотечни материали по език 

 
 

 
Код Език Библиотечен 

фонд 
Набавени библ. 

материали 
Отчислени 

библ. 
материали 

1 Български език 204803 3146 3345 

2 Руски 31055 1 822 

3 Други славянски 691 - 19 

4 Английски 4576 7 47 

5 Немски  4067 14 60 

6 Френски 1207 1 24 

7 Други езици 1351 3 19 

8 Общо през годината 247750 3172 4336 

 
 
 
 

 
 

ТАБЛИЦА № 5 
Набавени библиотечни материали по начин на доставянето 

 
 
 
 
 

Общо От тях 

чрез покупка абонамент по обмен в дар 

от бюджета От тях по 
проект 

 
 

156 

 
 

3 

 
 

606 3172 1919 488 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ТАБЛИЦА № 6 

Отчислени библиотечни материали по причина за отчисляване и по предназначение 
 

 
код Причина за отчисляване на библиотечните  

материали 
Общо От тях 

Отраслова и 
художествена 

Детска 
отраслова и 
дет. худож. 

1 Остарели по съдържание 1515 870 645 

2 Многоекземплярни 525 523 2 

3 Неподходящи за профила на библиотеката - - - 

4 Физически изхабени 1284 628 656 

5 Повредени и невърнати 952 35 917 

6 Липсавщи при инвентаризация 60 57  3 

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

- - - 

8 Общо: 4336 2113 2223 

9 На стойност: 23594.23   

 
 

ТАБЛИЦА № 7 

Текущи периодични издания по вид и съдържание 

 
код индекс наименование общо вестници списания 

всичко Библио- 
графски 

От тях 

дискети CD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 0 Общ отдел 13 7 6    

02 1 Философия 2  2    

03 2 Религия       

04 3 Обествено-
политически 

36 13 23    

05 5 Математика. 
Естествени н-ки 

5  5    

06 61 Медицина 9 1 8    

07 62-69 Техника. 
Промишленост 

9 1 8    

08 63 Селско стоп-во 12 5 7    

09 7 Изкуство 5 1 4    

10 793/799 Спорт 3 1 2    

11 80 Езикознание 2  2    

12 82-89 Литературознание 3 1 2    

13 9 История 10 4 6    

14 91 География. 
Пътешествия 

2  2    

15 БСЧ Художествена  лит 4 2 2    

16 ДО Детска отраслова 5  5    

17 ДХ Детска худож. лит 16  16    

18 Общо: 136 36 100    

 
 



 
ТАБЛИЦА № 8 

Текущи периодични издания по вид и език 

 
код език общо вестници Списания, бюлетини и период. сборници 

всичко библиографски Реферат
ивни 

От тях  

 дискети 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Български  36 99    
02 Руски       
03 Други славянски       
04 Английски    1    
05 Немски       
06        
07 Други езици       
08 Общо през 

отчтната год. 
136 36 100    

 От тах детски 
Периодич. печат 

21  21    

 
 
 
 

Периодични издания по начин на доставяне 

 
Общо за отчетната година От тях 

абонамент В дар 

 
136 

 
136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

904 322 209 847 310 717 1255 

 

ТАБЛИЦА  № 10 
 
 

Състав на читателите по професия и място на записване и пол 
 

Код Професия Общо Заемна 
за  

възрасн
и 

Детски  
отдел 

1 2 3 4 5 

1 Работници в промишлеността 
 

82 82  

2 Работници в селското стопанство 
 

   

3 Инженерно-технически специалисти 
 

82 82  

4 Селскостопански специалисти 
 

12 12  

5 Медицински  специалисти 
 

46 46  

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

39 39  

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

396 396  

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

88 88  

9 Учители-детски,начални и прогимназиални 
 

47 47  

10 Студенти 
 

136 136  

11 Ученици от горния курс 
 

 386  

12 Ученици от средния курс 
 

 - 293 

13 Ученици от началния  курс 
 

 - 516 

14 Други 
 

 99 60 

15 ОБЩО  ПРЕЗ  ОТЧЕТНАТА  ГОДИНА 
 

2282 1413 869 

16 В  това  число  :           Мъже 
 

856 459 397 

17                                     Жени 
 

1426 954 472 



 

 

 

 

ТАБЛИЦА  № 11 
Заети библиотечни материали по вид и материали 

 

Общо за 
отчетната 

година 

Книги Периодични 
издания 

Гра- 
фични 
издани

я 

Картограф
- 

ски 
издания 

Нотни 
издания 

Игри Аудио-визуални документи Eл. документи Снимк
и 

Ориги- 
нални 
худ. 

произ
в. 

Репро
- 

дукци
и 

       Грамофо
нни 
плочи 

Магн. 
ленти 

 и 
звукоза

писи 
касети 

видеока
сети 

диапоз
итиви 

CD DVD    

53139 37831 
 

11432 1834 - 421 469 62 15 1 - 109 526 424 2 13 

 
 

ТАБЛИЦА  № 12 
Заети библиотечни материали по  съдържание 

 

Общо 
за 

отчетн
а 
та 

година 

0 
Общ 

отдел 

1 
Фило- 
софия 

2 
Религи

я 
Атеизъ

м 

3 
Обще- 
ствено 

политич
е- 

ски 

5 
Мате- 
матик

а 
Ест. 

науки 

61 
Меди- 
цина 

62 
Техник

а 
64-69 
Про- 

мишл. 

63 
Селско 
стопан

- 
ство 

793-
799 

Спорт 

7  
Изкуство 

80 
Езико- 
знание 

82-89 
Литера

- 
турозн

а 
ние 

9 
Истори

я 

91 
География 
Пътешест- 

вия 

БСЧ 
Худо- 
жеств

е 
на 

ДО-9 
Детск

а 
отрас- 
лова 

ДХ 
Детска 
худо- 

жествена 

53139 3339 1932 
 

299 3749 919 1187 1021 549 618 4658 996 949 2734 310 16120 3777 9982 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА  № 13 
Заети библиотечни материали по език на материалите 

 

Общо през 
отчетната 
годината 

 
Български 

 
Руски 

Други 
славянски 

езици 

 
Английски 

 
Немски 

 
Френски 

 
Други езици 

53139 51539 609 - 686 205 
 

59 41 

 

ТАБЛИЦА  №14 
 

Заети  библиотечни  материали  по начин на заемането в отделните 

Звена за обслужване 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Код Звено за обслужване общо за дома в читалня 

1 Заемна за дома 
 

24259 24259 
- 

2 Читалня 
 

10713 - 10713 

3 Отдел "Изкуство" 
 

4334 237 4097 

4 Детски отдел 
 

13419 11342 2077 

5 Библиотековедска читалня 
 

414 72 342 

6 Общо през отчетната година: 
 
 

53139 35910 17229 



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 
 

34 23 30 

2 По международно междубиблиотечно заемане 
 

   

3 Общо през отчетната година 
 

34 23 30 

 

 

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 

3 1   2 1   1    

2 По международна 
междубиблиотечно 
заемане,заети 

            

3 Общо 3 1   2 1   1    



ТАБЛИЦА 17 

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

 

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 268 248 20 30 20 60 5 42 2 65 24 

 
Философия 43 43 0 0 0 10 11 17 0 5 0 

 
Религия 31 31 0 13 0 9 3 4 0 1 1 

Обществени  

235 232 3 47 3 66 12 45 2 37 20 науки 

Математика. 

47 46 1 0 1 25 3 10 0 1 6 Естест.науки 

 
Медицина 35 34 1 6 1 11 0 12 1 0 3 

Техника 

53 53 0 4 0 18 0 3 0 5 23 Промишленост 

Селско 

34 33 1 0 1 26 1 2 0 2 1 стопанство 

 
Изкуство 521 516 5 54 5 6 6 395 2 43 5 

 
Спорт 17 17 0 0 0 10 0 1 0 6 0 

 
Езикознание 128 128 0 11 0 51 17 6 0 33 10 

 
Литература 121 121 0 14 0 60 4 8 0 22 13 

 
История 323 316 7 92 7 100 33 36 1 35 12 

 
География 50 47 3 2 3 9 9 7 0 15 2 

Художествена 

162 162 0 25 0 38 49 18 0 16 16 литература 

 
Дет.отраслова 942 942 0 21 0 152 291 478 0 0 0 

 
Дет.худож. 170 170 0 5 0 90 31 44 0 0 0 

 
Всичко: 3180 3139 41 324 41 741 475 1128 8 286 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ТАБЛИЦА 18 

Информационно-библиографско обслужване по съдържание и вид  
 

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 3 63 10 171   22 1868     53 1  

Философия   1 11            

Религия 1 32              

Обществ. науки 1 42 3 65     3       

Математика 

  1 19            

Естествени 

науки 

Медицина   1 9   53 754        

Техника 

  1 10            Промишленост 

Селско 

               стопанство 

Изкуство 11 361 12 365         9   

Спорт   1 65            

Езикознание   1 14            

Литературознание 2 89 6 49            

История 5 340 4 80            

География   3 27            

Художествена 

2 402 12 207            литература 

Детска 

4 50 3 62            отраслова 

Детска 

7 144 29 580   12 178        художествена 

Всичко 36 1523 88 1734   87 2800 3    62 1  



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-
библиограф- 

ски и 
информа- 

ционни  
начинания 

1 Заемна за дома 
 

1413 6945 24259 480 

2 Читалня  
 

-  
2576 

 
10713 

 
793 

3 Отдел "Изкуство" 
 

- 1103 4334 450 

 - от тях в читалня 
 

    

4 Детски отдел 
 

869 8376 13419 1174 

 - от тях в читалня 
 

 1898 2077  

5 Справочно-библиографски  
и Краезнание 

 753  285 

6 Библиотековедска 
 читалня 
 

 651 414  

7 Общо през отчетната година 2282 20404 53139 3457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
 

289 6  

2 1 Философия 
 

85 1 

3 2 Религия.Атеизъм 
 

124 2 

4 3 Обществени науки 1490 29 

5 5 Математика. 
Естествени науки 

1827 34 

6 61 Медицина 200 8 

7 62 Техника 591 5 

8 63 Селско стопанство 111 1 

9 7 Изкуство 797 23 

10 793-799 Спорт 248 5 

11 80 Езикознание 310 0 

12 82-89 Литературознание 686 3 

13 9 История. Биографии 1003 11 

14 91 География 
Пътешествия 

576 5 

15  Детска отраслова 8337 133 3516 

16  Художествена 
 литература 

22383 495 9903 

16  ОБЩО: 
 

30720 628 13419 

 

 



ТАБЛИЦА №  21 

БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 
 

Код Начин на 
плащане 

Общо Със завършено висше образование 
 
 

С друго 
образован

ие 
без библ. 

квалифика
ция 

   Всичко от тях :  

    магистър от тях с курс бакалавър от тях с курс с ДБИ  

1 Щатни 
 

20 20 11 2 9 4 5 - 

2 Общо 20 20 11 2 9 4 5  

 

ТАБЛИЦА № 22 
БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ ПО ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 

ТРУДОВИЯ СТАЖ 
 

Код Продължителност на трудовия 
стаж 

Общо РБ 

   Библиотекар -
експерт 

библиотекар Библиотекар - 
библиограф 

1 до 5 г. 
 

4  4  

2 от 6 до 10 г. 
 

0 0 0  

3 от 11 до 15 г. 
 

1 1 0  

4 от 16 до 20 г. 
 

4 3 1  

5 над 21 г. 
 

11 2 8 1 

6 Общо през годината 
 

20 6 13 1 

 

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

ЗАПЛАЩАНЕ 
 

Начин на 
заплащане 

Директор Зам. 
директор 

Гл.счетовод
ител 

Инж. спец. Чистач Портиер Подръжка др. специалисти 

Щатни 1 1 1 1 2 1 ½                                       3 1/2 



 
Бюджет - разходи по параграфи  

 
 
 
 

 
 

параграф Вид на разхода отчет 

01-10 Заплати 285570 

   

02-00 Др. възнаграждения и плащания 19486 

   

05-51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО 36676 

   

05-60 Здравно-осиг. вноски 14440 

   

05-80 Вноски за доп. задъл. осиг. 6292 

   

10-00 Издръжка 141366 

19-00 Платени данъци, такси, админ. санкции 4059 

   

10-14 Разходи за книги 40595 

 Разходи за абонамент  

19-81 Платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 
санкции. 

4059 

52-00 Придобиване на компютри и хардуер 10175 

53-00 Придобиване на програмни продукти и 
лицензи за програмни продукти 

 

 Всичко за дейността: 
 

518064 

   


