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Дейността на Регионална библиотека – Смолян   бе подчинена на основните приоритети за 2019 година: 
 
1. Утвърждаване на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – гр. Смолян, като  водещ културен  и 
информационен център за града, общината и областта. 
2. Обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на 
информация. 
3. Осъществяване на ефективно библиотечно-информационно обслужване за различни категории 
читатели, като със специално внимание се работи в областта на насърчаване на четенето при децата. 
4. Участие в проекти и  партньорски програми. Изграждане на местни партньорства. 
 

А. КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И  КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

Комплектуване и вторичен подбор 
 

Библиотечният фонд към 01. 01. 2020 година  наброява  246 884 библиотечни единици. 
През  отчетната година са набавени 3 715 библиотечни единици на обща стойност 41 968.56 лв. 
Новопостъпилите библиотечни материали по начин на доставка се разпределят, както следва: 
 Закупени от бюджета – на обща стойност 12 032.29 лв. 
 От проекти – на обща стойност  18 866.26 лв. 
 По обмен – на обща стойност  94.00 лв. 
 Получени като дарения – на обща стойност 10 370.15 лв. 
 Местен депозит - на обща стойност 50.00 лв. 
 Заменени - на обща стойност 392.18 лв. 

Направен абонамент за 2020 година е  на обща стойност – 6 362.25 лв. за 111 заглавия периодични 
издания – вестници и списания. 

Следващите графики показват разпределението на новите библиотечни материали по начин на 
набавяне и по вид. 
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През 2019 г. най-много е увеличен броя на новонабавените - книги, в резултат на  спечеления проект  
"Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2019 г.”   Най-малко са 
постъпленията при некнижните носители на информация, за които вече почти няма търсене поради 
бързото развитие на технологиите.   

Следващата таблица илюстрира новите постъпления в различните звена на библиотеката, сравнени за 
последните три години. 

 
Новопостъпили библиотечни единици по звена 

 
година Библиотековедски 

фонд 
Детски  
отдел 

Заемна за 
възрастни 

Основен 
фонд 

Изкуство Краезнание Спра 
вочен 

Читал
ня 

Филиал 

2017 27 337 1479 115 51 78 8 192 189 

2018 17 629 1919 113 38 60 13 198 7 

2019 20 897 2017 252 67 53 25 384 0 

 
Като цяло във всички отдели има леко завишение на постъпленията, като резултат от реализирания 

проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност- 2019 г.” , с 
изключение на Краевeдския фонд. С всяка година ръстът на закупените краеведски издания намалява, 
макар и незначително. 

За втора поредна година се наблюдава значителен ръст на новопостъпилите детски книги .  
През 2019 г. се замрази комплектуването на фонда във Филиала поради дългосрочна отпуска на 

титуляра работещ там. 
Изключително важно за качественото комплектуване на фонда е всички завеждащи, които са членове на 

Съвета по комплектуване да дават ежемесечно  своите обобщения на „читателски откази” и предложения 
за закупуване на нови издания. Екипната работа, ежедневните  контакти с потребителите на библиотеката, 
а така също и постоянния досег с библиотечния фонд на колегите от обслужващите звена са решаващи за 
подобряване на комплектуването и оптимизиране  на библиотечния фонд. През отчетната година фондът в 
различните отрасли на знанието се променя с различен процент. В  следващата таблица може да се 
проследи процентното разпределение на новите постъпления в различните отрасли на знанието. 
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Фонд по отрасъл на знание Фонд в 
библиотечни 

единици 

Процентно 
изменение на 

фонда 

Общ отдел 7266 1.42% 

Философия. Психология 5090 3.22% 

Религия 1961 3.62% 

Обществено - политическа  литература 27721 1.47% 

Математика. Естествени науки 11132 0.49% 

Медицина 9161 1% 

Техника. Промишленост 13784 0.15% 

Селско стопанство 4040 1.28% 

Изкуство 24876 0.59% 

Спорт 2077 0.10% 

Езикознание 6695 0.65% 

Литературознание 11064 0.49% 

История. Биографии 14007 1.25% 

География. Пътешествия 3234 0.71% 

Художествена литература 67743 1.94% 

Детска отраслова литература 8274 2.19% 

Детска художествена литература 28759 0.74% 

 
Анализирайки новите постъпления и тяхното отношение към формиране на библиотечния фонд можем 

да отбележим, че най-голям дял има художествената литература за възрастни – 27 %, следвана от 
детската художествена – 12 % , обществено – политическата литература – 11 %, изкуство – 10 % и т н. В 
детайли съотношението между отделните отрасли може да се проследи в следващата графика. 
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За трета поредна година продължава отрицателния прираст на библиотечния фонд, който е в следствие 
на извършен вторичен подбор във всички звена. Библиотечният фонд към 31.12.2019 г. е 246 884 
библиотечни единици или със 866 по-малко от 2018 г. 

След извършения вторичен подбор съгласно Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г.  за съхраняването, 
ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, Раздел IV, чл. 29 и чл.30 във всички 
звена  и проведените планувани инвентаризации на основание на чл.40 и чл.41 от същата наредба са 
отчислени 4 581 б.ед. по различни причини на обща стойност 5569.39 лв., които се разпределят както 
следва по причини за отчисляване: 

 

 
 

През  годината са проведени инвентаризации по чл. 40., т.2 в следните фондове: 
 Подръчен фонд на Заемна за възрастни, отрасъл 1 – 2 226 библиотечни единици 
 Фото трибуни в отдел Изкуство - 303 библиотечни единици 

и по  чл. 40, т.1 – Цялостна инвентаризация на : 
 Справочен фонд в отдел „Справочен и Краезнание”- 1 583  библиотечни единици 
 Старопечатни, редки и ценни издания – 179 библиотечни единици 

Резултати от инвентаризациите са отразени в електронна инвентарна книга. 

 
Обработка и каталогизация 

Всички нови постъпления са групово регистрирани в електронната КДБФ, в която са вписани на 126 
документа : 
 Акт Дарение  - 58  
 Акт Периодични издания – 5 
 Приемо - предавателен протокол - 4 
 Фактури -  58 
 Акт  Заменени -  1 

3  715 библиотечни единици са  индивидуално  регистрирани  в електронна инвентарна  книга .  
 

Други дейности свързани организацията на библиотечните фондове 
Отдел „Комплектуване и обработка на библиотечните фондове”  поддържа  следните каталози: 
 Електронен каталог „Книги” –  инвентирани  3 715  библ. ед. 
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 Служебен Азбучен каталог /книжен вариант/  
o размножени  фиши 3 540 /книги, картографски и графични издания/, 

 Отдел „Изкуство” поддържа ЕК в частта „ Некнижни носители” и „Ноти”. 
 Отдел „Читалня” поддържа ЕК в частта „Периодика” 

На сайта на библиотеката през Електронния каталог са видими: 
 12  бюлетина „Нови книги” за възрастни, а на специализираната страница на Детски отдел са 

публикувани - 12 бюлетина „Нови книги” за деца.  
За изготвяне на бюлетините са използвани  1 925  библиографски описания, сканирани корици на книги 

– 753 и сканирано съдържание – 164. 
През 2019 година библиотеката ни получи като дар книги с автограф от личната библиотека на Любомир 

Левчев – 780 тома, които са обособени в отделна колекция: инвентирани са в отделна инвентарна книга и 
не влизат в общия фонд на библиотеката. Голяма част от автографите са сканирани и представени на 
сайта на библиотеката в рубриката: „За потребителите” - „Колекции”. 

Дъщерята на Любомир Левчев – Марта Левчева, която дари книгите на своя баща получи и Приза 
„Дарител на годината - 2019”.  

 Други по-големи дарители : Никола Илчев, Мария Каврошилова, Таня Марева, Адриян Петров, Софка 
Кехайова, Румяна Соколова, Лидия Молова,  наследници на Ангел Сарандалиев и др. 

Колективни дарители: „Сдружение за градски читални”, „Фесто Производство ЕООД”,  НБКМ, УНИБИТ, 
„Представителство Россотрудничество в България”, ББИА и др. 

 

 

Б. БИБЛИОТЕЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Библиотечното  обслужване се осъществява от няколко специализирани звена: 
 Заемна за възрастни 

 Детски отдел и филиал към него в ОУ „Юрий Гагарин” 

 Обща читалня 

 Отдел "Изкуство" 

В дейностите включени в направление  „Обслужване на читатели”  през годината са постигнати 
следните количествени показатели по звена: 

звено читатели посещения заети б.м. 

Заемна за възрастни 1302 6735 24037 

Детски отдел 867 8971 14183 

Читалня  2475 11067 

Изкуство  1469 3692 

Библиотековедска читалня+ ОЦ  286 185 

Краезнание  576  

Мобилна точка в с.Триград   55 

Всичко : 2169 20512 53219 

 

Анализирайки резултатите бихме могли да направим следните изводи: 
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Намалява броя на регистрираните читатели за 2019 г., като обхватността за годината е 7,9 %,  с 0.3 % по-
малко от 2018 година. Този процес е видим през последните няколко години, но той е в пряка зависимост 
от силно намаляващия брой на населението в нашия град.  Наленият брой читатели е равномерно 
разпределен по възрастовите групи, което е естествено, поради факта, че цели семейства напускат града 
ни. В разпределението по образование положително е, че най-малко е намалял броя на читателите с 
висше образование. Съотношението по  пол се запазва в полза на жените. Разпределението на 
читателския състав по възраст е както, следва: 

 
По място на регистрация съотношението е следното: 

 
 
Анализирайки следващите показатели  -  заета литература и посещения,  се забелязва ръст на 

стойностите на ефективните показатели Посещаемост – 9,5, който е с 0,6 % повече от 2018 година и 
Читаемост - 24,5, който е с 1.2 % повече от 2018 година. Посещаемостта, като показател се повишава 
поради факта, че в библиотеката се провеждат повече образователни и културни събития. Читаемостта 
независимо, че броя на читателите намалява се увеличава, което е резултат от по - прецизното 
комплектуване, съобразено с читателските интереси.  
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През годината са регистрирани  20 512 посещения, като 8  971 са посещенията осъществени от 
читатели до 14 годишна възраст, а 11  541 са посещенията регистрирани от читатели над 14 годишна 
възраст. Следващата графика показва посещенията  по звена: 
 

 
 

Анализът  на  посещенията осъществени от читателите ни по различни поводи: заемане на литература 
за дома, ползване на литература  и интернет в читалня и участие в образователни, и културни събития за 
последните 2 години  показва следната тенденция: с 1.13 % е нараснал броя на посещенията за заемане 
на литература за дома, което е видно и от резултатите в заетата литература. Намалял е броя на 
посещенията в читалня  с 2 188, но се е увеличил броя на посещенията на културни и образователни 
събития с 961 и за заемане за дома с 1 335. 

От тези цифри се очертава извода, че читателя предпочита да заема литература за дома и да участва в 
различните образователни и културни събития. Намалелият брой  посещения в читалня е резултат и от не 
добре отоплените зали през зимния сезон. 

Заетата литература  през годината е 53 219 библиотечни единици, която по място на заемане се 
разпределя, както следва: 
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Разпределението на заетата литература по отрасли на знанието е следното: 
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Основни моменти от дейността на обслужващите звена 
 

Отдел  „Заемна за възрастни” 
 
Организация на фондовете в отдела 

Общо  в отдела са постъпили 2 269 заглавия, които се разпределят, както следва в различните 
фондове: 

 
След извършен вторичен подбор от фондовете на отдела са отчислени 2875 б. ед., като физически и 

морално остарели, остарели по съдържание и загубени, но заменени от читатели – 48 б. ед. 
Продължи вторичния подбор в отдел  886.7 - Българска художествена литература, резултатите от него 

ще бъдат отразени през 2020 година. 
Извърши се инвентаризация на 1 отдел и се състави акт за отчисление на липсващите книги, които са 

222 тома. 
Продължи  проверката и хигиенизиране на Основен фонд  до форматен № 6 200.  
Изготвени са и са предадени на отдел Комплектуване няколко списъка със заглавия за докомплектуване 

на книги по читателски искания.  
 
Обслужване на читетели 

За изминалата  година  постигнатите  резултати  в  отдела  са  следните: 

Показатели Изпълнение 

Посещения 6072 

Читатели 1302 

Заета литература 24037 

Изложби 15 

ББЗ 6 

Забелязва се лек спад на регистрираните читатели, който естествено се отразява и на заетата 
литература. През годината се наблюдава трайно намаляване на броя на заетите книги от един читател, 

въпреки по-големия брой нови заглавия. 
Общият брой  на читателите през отчетната година  е 1302 , от тях 417 мъже и 885 жени. Като запазена 

тенденция, преобладаващи читатели по пол са жените. 
 Най – много читатели са философи и  социолози - 394,  ученици горна степен са 292, студенти -127 , 

икономисти -117, учители - 66. Следващите графики илюстрират читателския състав по възраст и по 
образование. 
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Няколко поредни години се забелязва намаляване на броя в основните групи читатели – ученици и 
студенти, което е отражение, както на демографския срив в града, така и на налелия интерес към четенето 
на книжен носител. 

Интересът на учениците се активира през летния сезон, когато те главно търсят литература за 
задължителен прочит. 

Следващата графика илюстрира изпълнението на основните количествени показатели през последните 
5  години. 

 
 

Анализът на постигнатите резултати очертава следната трайна тенденция: намалява броя на 
регистрираните читатели, но в последните две години се забелязва ръст на посещенията, което е резултат 
от провеждането на разнообразни образователни и културни инициативи. Заетата  литература  през 
последните три години запазва относителна стабилност, което е резултат от подобреното комплектуване 
на нова литература - по прецизен подбор, разнообразие на автори, теми и отрасли. 

В заетата литература преобладава художествената литература, следвана от философия, обществени 
науки и история. 
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Заемна за възрастни е звеното, което осъществява пряко контакт с читателите, наред с индивидуалното 
библиотечно обслужване се  правят и редица справки. Библиотекарите в отдела ежедневно провеждат 
консултации и насочват читателите към определени заглавия, съобразно техните интереси. 

Забелязва се увеличение на читателите, които търсят информация в елекронния каталог на 
библиотеката, което е резултат от съвместната работа на всички звена по създаването му и 
популяризиране на информационния му потенциал. 

Интерес от страна на читателите се забелязва и към услугата резервация: регистрирани са 666 
резервации на книги, от тях : изпълнените са – 418 и чакащите  - 111 . 

Много от читателите използват  и дистанционните услуги за презапис по телефон и електронна поща. 
Осъществени са и телефонни обаждания за информирането на читатели за новополучени книги. 

През годината на закъснелите читатели се изпратени писма по пощата, СМС и съобщения на 
електронната поща, но много трудно и сравнително малко се отзоваха на напомнянето. Върнаха се  60% от 
дължимите книги. 

Културните , образователни и информационни събития са отразени в културния календар за 2019 
година. 

 
 
 

 
Детски отдел 

 
 През 2019 година основен приоритет в работата на Детски отдел беше насърчаването на детското 

четене и формиране на траен интерес към книгата. Детски отдел продължи дейността си по привличането 
на нови читатели в библиотеката  с активно представяне на услугите си в различни училища в нашия град.  

За максималното разкриване на библиотечния фонд пред децата бяха представени различни дейности 
– изложби, витрини, литературни четения, образователни уроци, състезания, викторини, забавни и 
образователни игри. Читателските търсения бяха задоволени с различни справки, консултации, помощ при 
разработване на проекти зададени на учениците в училище.   

 Детски отдел работи активно и  с  детските градини в града, както и  с  Център за деца и възрасни с 
увреждания „Звънче”, като подготвя тържества с участници в клуб „Приятели на Детски отдел”. 

Във филиала намиращ се в ОУ „Юрий Гагарин”, наред традиционните библиотечни услуги  
библиотечните специалисти подпомагат и участват в юбилея на училището, изготвят сценарии по различни 
теми и участват в самите тържества.  

Детски отдел наред с активната си възрастова читателска аудитория обслужва и студенти от Филиала 
на ПУ „П. Хилендарски” в града, както и провежда с бъдещите преподаватели дискусии по различни теми, 
касаещи насърчаване на детското четене. 

Една от най- вълнуващите културно – масови инициативи за децата са срещи с писатели, които се 
провеждат не само в библиотеката и в училищата, но и в други институции в града. 

За седма по ред година в отдела се организират  летни занимания по интереси, включени в програмата 
„Лятото, децата и библиотеката”. Ръководители на творческите ателиета са работещите в Детски отдел, 
както и външни гостуващи  специалисти в различни области. Ателиетата се представят  в електронния 
бюлетин „Децата и библиотеката”, който се публикува на специализираната страница на Детски отдел в 
официалния сайт на библиотеката, в рубриката Актуално. http://www.deckiotdel.librarysm.com/bulitin.html. 
Всяко творческо ателие завършва с експониране на изложби и витрини с изработените материали от 
децата – участници. 
 

http://www.deckiotdel.librarysm.com/bulitin.html
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Организация на библиотечния фонд в Детски отдел 
Библиотечният фонд на  отдела в края на 2019 г.  наброява  30 796 библиотечни единици.  Следващата 

графика  илюстрира  промяната  във  величината на библиотечния фонд през последните три години. 
 

 

Забележимият  спад на библиотечния фонд  в сравнение с 2017г. е поради големия брой отчисления на 
книги в Детски отдел, след осъществен вторичен подбор.  

Новопосъпилите книги през 2019 г. са  897 б.м. спрямо предходната година са с 273 повече. Спрямо 
2017 г. новите книги са се увеличили с 554. Част от новополучените книги в Детски отдел са благодарение 
на Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. 

Комплектуването на отраслова литература през 2019 г. е 185, спрямо  2018 г. и 2017 г.се очертава ръст   
от 52 книги. 

Художествената литература през отчетната  2019 г. е 716, спрямо 2018 г. бележи ръст от 220 б. ед., а 
спрямо 2017 г. с 375 повече.  

През годината  са отчислени 803  книги и  22 ДВД /анимационни филми/, т.е. общо отчислени са 825 
б.ед..  

Абонаментът на детски периодичен печат   за  2019 г. и 22 списания, от които 6 са за оцветяване. 
 

Организация на обслужването в Детски отдел 
 В следващата таблица са отразени постигнатите количествени показатели свързани с библиотечно – 

информационното обслужване на читателите – деца. 
 

Показатели  Изпълнено 2019 г. 

Читатели 867, от тях нови 196 

Заета литература 14183 

Посещения 8998 

Аналитични описания 85 

Устни справки 1097 

ББЗ 20 

Витрини 43 

Изложби 10 

 

Анализирайки статистичеките данни през годината на първо място отчитаме броя на регистрираните 
читатели.  

32316 

30720 30796 

29500 

30000 

30500 

31000 

31500 

32000 

32500 

2017 г 2018 г 2019 г 

Библиотечен фонд 



Годишен отчет 2019 
 

14 

 

 

От графиката е видно, че през последните три години броя на регистрираните читатели е променлив,  

през отчетната 2019 г. имаме   лек спад от 2 /двама/ читатели, в сравнение с 2017 г. те са с 49 по-малко.  

 

Новите читатели през 2019 г. са 196 и бележат спад с 22 от предходната, спрямо 2017 г. са със  17 по-
малко. 

Една от  причините за намаления брой новорегистрираните читатели можем да обясним със силно 
изразената демографската криза в нашия град. Отдалечеността на библиотеката от центъра и липсата на 
градски транспорт до нея също е една от причините. Не без значение е и навлизането на новите 
технологии в живота на децата.  

Посещенията в Детски отдел за 2019 г. са 8 971 и спрямо предходната 2018 г. бележат  ръст с  595, а 
спрямо 2017 г. ръстът е 341. 
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От графиката е видно, че най-голям брой посещения през отчетната година са в Заемна за деца, 
следвани от регистрираните посещения в образователни и културни инициативи, читалня и ползване на 
интернет. 

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. 

Друга причина поради, която се увеличават посещенията в Детски отдел е обслужването на читателите 
във филиала в ОУ „Юрий Гагарин”, където през отчетната година регистрираните посещенията от заемна, 
читалня и културно масови инициативи общо са 1271. 

Посещения за използване на  Интернет през отчетната година са 302  и бележат ръст с 58 повече от 
2018 г., когато са били 244,  а спрямо 2017 г. са се увеличили със 109. Нашите читателите  имаха 
възможност да ползват безплатно образователния сайт „Уча се” от м. октомври. С тази нова услуга се 
надяваме, че ще подпомогнем нашите потребители и ще увеличим посещаемостта в отдела. 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 са 2 807, което е с 671 
повече от 2018 г , а спрямо  2017 г.  има увеличение с 952. 
 

 

Културно-образователната дейност в отдела през 2019 година бе насочена основно към привличане на 
нови читатели и приобщаването им към книгата и четенето.  

Отделът е осъществил 63 културно - масови инициативи, в които са участвали класове от всички 
училища в града. Спрямо 2018 г. КМД са  с  16 мероприятия повече. 

Показателят „посещаемост“  бележи  ръст: През 2019 г.  тя е 10.38, през 2018 г. е 9.64 и през 2017 г. тя е 
била 9.42.  
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Следващата графика показва заетата литература през последните три години в Детски отдел. 

 

Забелязва се ръст в заетата литература през годината, спрямо предходната 2018 г.  с 764 б.ед., но 
спрямо 2017г.  се наблюдава   спад с 43 б.ед.. Следващата графика показва заетата литература по място 
на заемане в отдела. 

 
Показателят „читаемост”, който е един от основните качествени показатели за обслужване през 2019 г. е 

16.36, при 15.44 през 2018 г. и 15.53 през 2017г..  
Показателят „обръщаемост” е със стойности съответно: 0.46 през 2019 г.;  0.44 през 2018 г. и   

0.44 през 2017г. Наблюдава се една относителна стабилност през трите последни години. 
Книгоосигуреността на читател през отчетната е 35.52 . 

 

Справочно - информационно  обслужване 

Справочно-информационното обслужване е насочено към осигуряване на пълно, качествено и бързо 
удовлетворяване на информационните потребности на нашите потребители, съобразено с техните 
променящи се интереси. 

Ежедневно в своето обслужване библиотечните специалисти осъществяват редица устни справки, 
необходими за по-пълноценното обслужване и задоволяване на читателските въпроси. 

Справките, които се осъществяват в отдела по вид  са: библиотечни, библиотечно адресни, 
библиографски уточнявания, тематични и фактографски . 

През 2019 г. в Детски отдел са осъществени общо 1097 устни справки, от тях библиотечно адресни са 
222, библ. уточнявания – 335,тематични – 540 и краеведски – 22. В сравнение с 2018 г.  устни справки  са с 
11 повече, а прямо 2017 г. са с 23 повече. 
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С цел по-пълно задоволяване на читателските търсения в отдела са изгражда електронна тематична 
картотека, в която се разкриват  статии  от областта на  Литературознанието и Научно-популярни теми. 
Аналитичните описания през 2019 г. са 95 броя, през  2018 г. са 85, а  през 2017 г. - 101. 

Изграждане на библиотечно – библиографска култура у читателите-деца е една от най-съществената 
работа в областта на справочно - библиографското обслужване.За запознаване с библиотеката 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 20 библиотечни урока 
пред ученици от почти всички училища в града. 

Всички културно – масови инициативи – 63 на брой, са описани в рубрика „Новини”, както и на Фейсбук  
страницата на библиотеката,  като част от новините са обобщени и са 46 на брой, придружени с 184 
снимки.  

Подробно проведените събития могат да бъдат видени в Културния календар на настоящия отчет. 
  

 

Отдел „Обща читалня и МЗС” 
 

Основен принцип в работата на библиотечните специалисти в  отдел „ Обща читалня” е максимално да 
удовлетворят 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. 
Организация на фонда и ресурсите 

През 2019 г. новите постъпления в Обща читалня са 218 библиотечни еденици, от които 187 книги,23 
справочника, 6 графични издания и 2 картографски издания. 
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На разположение на нашите читатели бяха 110 периодични издания, от които 31 вестника и 79 
списания. Абонаментът, с който разполагаме е разнообразен и е съобразен с читателските търсения. 

Наред с грижата за набавяне на нови книжни източници се осъществява и вторичен подбор. На 
основание на извършен такъв във фонд – периодични издания с АКТ N: 4 от 13.03.2019 г. са отчислени  от 
фонда на Читалня 1 и Читалня 2   620 т.  вестници и списания поради изтекъл срок на съхранение . 

В отдела се изгражда и електронния каталог в частта Периодика. Инвентирани са 166 тома периодични 
издания на обща стойност - 4024.29 лв.  

От месец септември на нашите читатели се предлага безплатен достъп до  образователния сайт „Уча 
се”, чийто ресурси се надяваме да се използват активно . 
 
Библиотечно – информационно обслужване на читателите 

По отношение на количествените показатели, резултатите са следните : 
 

Показатели Постигнато за 
2018 година 

2019 % изпълнение на 
плана 

Изпълнено 
спрямо 2018 

година План Отчет 

Посещения 
 

2 576 2 700 2 475 91,67 % 96,08 % 

Раздадена  
литература 

10 713 11 000 11 067 100,61 % 103,30 % 

 
Като цяло имаме спад в броя на посещенията в отдела спрямо изпълнението на плана  и спрямо 

предходната 2018 година. Основната причина за това е влошената демографска картина на град Смолян, 
която включва ниската раждаемост и обезлюдяването с бързи темпове. Към това може да се прибави и 
проблема с отоплението на отдела през зимният сезон.  

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 и различни книжни 
носители на информация. 

Що се отнася до раздадената литература се наблюдава повишение, дължащо се на значителното 
обновяване на фонда на отдела през последните години и разнообразният периодичен печат, който 
получаваме.  

Следващата таблица илюстрира заетата литература по отрасли на знанието: 

Отдели 2019 

Постигнато Относителен дял 

0 – Общ отдел 2233 20,18 % 

1 – Философия 297 2,68 % 

2 – Религия 33 0,30 % 

3 – Общeствени  науки 2712 24,51 % 

5 – Математика, природни науки 104 0,94 % 

61 – Медицина 369 3,33 % 
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62;64-69 – Техника, промишленост 472 4,26 % 

63 – Селско стопанство 235 2,12 % 

7 Изкуство 120 1,08 % 

793 – 799 – Спорт 
 

407 3,68 % 

80 – Езикознание 522 4,72 % 

82-89 -  Литературознание 310 2,80 % 

9 – История, Биографии 2415 21,82 % 

91 – География 229 2,07 % 

Художествена литература 609 5,50 % 

Общо: 11067  

 
Анализът на таблицата показва, че с най-голям процент на участие в общо раздадената литература е  

отдел – Обществени науки с 24,51 % следван от отделите  – История, Биографии и  Общ отдел. 
Материалите раздадени по вид се разпределят така: 1396 тома книги, 9 641 т. пер. издания и 30 т. 

графични издания. Намалял е броят на ползваните материали на чужд език и това се обяснява с липсата 
на нова специализирана литература на чужд език. 

Във връзка със задоволяване на читателските търсения, през годината   са осъществени 941 устни 
справки, касаещи различни отрасли на знанието, като най-много справки са библиотечно адресните – 346 
бр. 

През отчетният период са изнесени 16 ББЗ – беседи, запознаващи читателите с фондовете на 
читалнята и  работа със справочни издания. За отбелязване е, че през изтеклата година голям брой нови 
читатели проявиха интерес към работата на отдел читалня и възможностите, които предлага на 
читателите.  

През изтеклата година електронната картотека „Актуални теми“ беше попълвана с информация по 
следните теми: „Деца със специални потребности“, „Психология“  и „Агресия при децата“.  Поддържаната 
картотека е съобразена с анализа, който направихме върху  честотата на читателските търсения към 
конкретна тема. В електронната ни картотека през годината са описани 224 заглавия. 

По междубиблиотечно обслужване са направени  9 поръчки и изпълнени 8.  Тази услуга се ползва по-
малко от нашите читатели в сравнение с минали години, като най-вероятната причина е повишението на 
пощенските услуги, които са за сметка на читателя. И все пак МЗС е много удобна форма за задоволяване 
на потребностите от литература, липсваща в нашата библиотека. 

Експонирани бяха 20 витрини с 344 материала от фондовете на библиотеката по повод бележити дати и 
годишнини на известни личности. 

През изтеклата година продължихме да работим по посока увеличаване на читателският интерес към 
читалнята.  Нашата основна цел бяха учениците и в тази връзка разработихме доста разнообразни теми, 
които бяха добре приети от младите ни читатели. Осъществихме и едно успешно партньорство с учителите 
от Смолянските училища, които припознаха Читалнята, като желано място за провеждане на открити 
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уроци. В същото време традиционо продължаваме да работим с пенсионери чрез създадените през 2016 
година изнесени читални.   

Културно-масовите мероприятия, които екипът ни организира и проведе бяха разнообразни, иновативни 
и предизвикаха голям интерес. Информация за културните и образователни инициативи може да 
проследите в културния календар за 2019 година. 
 

Отдел „Изкуство” 
 
Комплектуване и организация на фонда  

През изминалата 2019 година в отдел "Изкуство" броят на постъпилите библиотечни единици е 66, 
спрямо 138  за 2018 г. Изразено в цифри и по вид  ново постъпилите издания за 2019 са както следва: 

№ Вид Брой 2018 Брой 2019 

1 Книги  31 43 

2 Албуми /листова графика 5 13 

3 Справочници 1 2 

 DVD 92 - 

4 CD - 1 

5 Ноти 3 3 

6 Периодични изд. 3 3 

7 Оригинали 3 1 

 Общо: 138 66 

От сравнителния анализ е видно, че ако през 2018 година са постъпили 138 библиотечни единици в 
отдел “Изкуство", то през 2019 са приети 66 издания, т.е. налице е спад в  комплектуването за отдела.  

 През 2019 година в отдела са обработени само 4 броя некнижни носители на информация, като същите 
са предадени   в „Детски отдел”, 1 CD, 3 бр. ноти, както и 1 брой оригинално произведение на изкуството 
(дарение).  

През    2019 година по абонамент  са постъпили  3 периодични издания, а именно: ”Кино” , “Музикални 
хоризонти” и „Проблеми  на изкуството” т.е. няма  ръст в броя на постъпилите периодични издания  спрямо  
2018 г.   

Осъществена е пълна инвентаризация на фонд „Фототрибуни”.  Извършен е вторичен подбор във 
фонда на некнижните носители – DVD и като физически похабени са отчислени 86 б.ед. След вторичен 
подбор във фонд Листова графика са отчислени 31 б. ед. 

Отчислени библиотечни единици са отразени в книжен и електронен каталог, както  и в инвентарните 
книги. 

През 2019 г. са подменени рамките на 13 картини. 
 

Библиотечно – библиографско и информационно обслужване 
Основните количествени показатели в това направление за годината са следните: 
 

изкуство посещения Заети б.м. 

заемна 52 172 

читалня 936 3520 

Културно –масови 
прояви 

481  

общо 1469 3692 
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Следващата таблица показва заетите б. ед. сравнени за последните две години: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Резултатите показват спад на показателите на раздадената литература, което се дължи на по-малкото 

читатели в отдел „Изкуство”. По-високият ръст на изпълнението на показателите за посещения в отдела се 
дължи на организираните културно-масови прояви през отчетната година – изложби, витрини, уроци, 

творчески вечери. 
И в двете звена на отдел „Изкуство” - „Читалня” и „Заемна” – през отчетната 2019 година се 

осъществяваше справочно-библиографска дейност. С помощта на справочно-библиографския апарат, са  

извършени 955 устни справки, от тях 870 тематични, свързани с изкуството, 72 фактографски, 13  библ. 

адресни справки  и 14 ББЗ беседи.  

През годината от  отдел “Изкуство" са  реализирани  14 изложби и 12 витрини, посветени на бележити 

дати и събития свързани с изкуството, на които са пропагандирани общо 985 заглавия.  

На 14 -те изложби са представени 723 заглавия, а на 12- те витрини 262  библиотечни издания. 

Културните прояви организирани от отдела са отразени в Културния календар за 2019 година. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       2018                     2019 

вид Постигнато Относит. Дял % Постигнато Относит. дял % 

Видеокасети 1 0,02 - - 

Книги 409 9,44 342 9,26 

Фототрибуни 

снимки 

424 9,78 569 15,41 

Периодични изд. 730 16,84 475 12,87 

Албуми 585 13,50 567 15,36 

Листова графика 1189 27,43 1307 35,40 

Нотни издания 421 9,71 107 2,90 

Плочи 62 1,43 48 1,30 

DVD 379 8,74 140 3,79 

CD 104 2,40 58 1,57 

Аудиокасети 15 0,35 2 0,05 

Репродукци 13 0,30 27 0,73 

Оригинали 2 0,05 50 1,35 

Общо:  4334  3692  

От тях за: 

Читалня 

Заемна 

 

4097 

237 

 

 

 

3520 

172 
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Отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ 

 

Справочен фонд и справочно-библиографски апарат  
През 2019 година във фондовете на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ са постъпили 103 броя 

справочници. Те са разпределени в отделите както следва: Заемна за възрастни – 31, Читалня 1 – 12 тома, 
Читалня 2 – 11 тома, Справочен – 25,  Краеведски – 2, Детски отдел – 19 тома, отдел Изкуство – 2,  
Библиотековедски – 1 бр. 

 

Приложената таблица отразява комплектуването на справочна литература в библиотеката за три 
годишен период. 

 
Година Заемна 

възрастни 

Читалня 

№1 

Читалня 

№ 2 

Справочен Краезнание Детски Изкуство Библиотековедски Филиал Общо 

2017 12 18 12 9 6 7 1 0 7 72 

2018 24 20 6 13 5 4 1 0 1 74 

2019 31 12 11 25 2 19 2 1 0 103 

 

Значително е нараснал броя на набавените справочници през 2019 г. в сравнение с предишните 2 
години. Най-много са набавените справочници в отдел „Читалня“ – 33 броя, следван от „Заемна за 
възрастни“ – 31 броя, в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ са набавени 27 справочника, в 
„Детски отдел“ – 19 броя. Отдел „Изкуство“ е обогатен с 2 справочника, а Библиотековедския фонд  - с 1. 

 

Инвентаризация 
През м. август 2019 г. беше извършена пълна инвентаризация на справочния фонд в отдел „Справочно-

библиографски и краезнание“, като бяха проверени  общо 1 583 тома справочни издания в отдела.  
 
Картотеки 

През 2019 г. в различните отдели на библиотеката са водени следните тематични електронни картотеки: 
Справочен:  Бележити дати и събития; Календарни празници; Електронен архив на писмените 
библиографски справки, в т.ч. краеведски; Прикнижна и пристатийна библиография; Забележителни 
туристически обекти и маршрути на територията на България 
Краезнание  
Читалня: Картотека „Актуални теми“ : Деца със специални потребности, Психология, Агресия при децата, 
Тероризъм , Монтесори и Литературознание; 
Детски отдел: Литературознание и Научно-популярни теми; 
Изкуство 
Библиотекознание 
 

Електронните бази данни са попълнени с нови аналитични описания  по звена както следва: 
„Справочно-библиографски и краезнание“ – 2537 бр.; „Детски отдел“ – 85 бр. „Читалня“ – 224 бр., „Изкуство“ 
– 157 бр. и „Библиотековедски“ – 54 бр.  

Приложената таблица сравнява обема новосъздадените бибилографски описания в електронните 
картотеки за период от три поредни години: 
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Година Бр. въведени записи 

2017 4070 

2018 3164 

2019 3057 

 

Справочно-библиографска и информационна дейност  
Справочно-библиографско обслужване 
 
Устни  библиографски справки 

Общият брой на извършените устни библиографски справки през 2019 г. е 6 187 бр. 
Приложената диаграма сравнява извършените устни справки в библиотеката за три поредни години: 

 

 
 

 

За изминалата 2019 г. е отчетен значителен ръст в извършените устни справки – с 3048 броя повече в 
сравнение с 2018 г. Разпределени по отделите извършените справки са както следва: най-много са 
отчетените справки в „Заемна за възрастни“ – 3023 бр., следвани от „Детски отдел“ – 1097 бр., „Изкуство“ – 
955 бр., в „Читалня“ – 914 бр. и „Справочно-библиографски и краезнание“  – 171 бр. Разпределени по вид 
справките са както следва: най-много са извършените библиотечно-адресни справки – 2570 бр. ; следвани 
от тематичните справки – 2030 бр., библиографските уточнявания са 917 бр., извършените консултации са 
346 бр., устните фактографски справки са 324 бр. 
  

Писмените библиографски справки  
През 2019 г. за изработени общо 40 писмени библиографски справки. Десет от тях са тематични, като 9 

са с краеведски характер. 30 броя са фактографските справки, като 22 от тях са подготвени за публикуване 
на сайта на библиотеката - стр. „Краезнание“. Всички писмени фактографски справки са с краеведски 
характер. 
 
Информационно-библиографско обслужване  
 

Изложбите, организирани през 2019 г. в Регионална библиотека, са 44 с включени в тях 4216 заглавия 
на експонираните материали. Най-много са представените изложби в отдел „Заемна за възрастни“ – 15 бр., 
с включени 2580 заглавия. Следват отдел „Изкуство“ – 14, с включени в тях 723 бр. заглавия, в „Детски 
отдел“ са представени 10 бр. изложби с използвани  493 заглавия. В отдел „Справочно–библиографски и 
краезнание“ са изготвени 5 бр. изложби, с включени в тях 420 заглавия. Експонираните изложби са с 4 
повече от планираните. 

Устни 
справки 

2017 г. 

2852 

2018 г.  

3139 бр. 

2019 г.  

6187 
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Приложената диаграма сравнява експонираните изложби в библиотеката за три годишен период. 
Тенденцията е броят на изложбите да расте, като през 2019 г. са експонирани с 8 изложби повече в 
сравнение с 2018 г. и с 19 повече в сравнение с 2017 г. 

 
Витрините, подредени в отделните звена са общо 98, с включени 2020 заглавия в тях. Най-много – 43 

броя, с 884 заглавия, са изложените витрини в „Детски отдел”,  на второ място по брой подредени витрини 
е отдел „Читалня” – 20 бр. с  344 заглавия, следва отдел „Заемна“ – 13 бр., с включени  406 заглавия, в 
отдел „Изкуство“ витрините са 12 с включени 262 заглавия, в отдел „Справочно-библиографски и 
краезнание” експонираните витрини са 10, с включени в тях 124 заглавия. Приложената диаграма сравнява 
експонираните витрини в библиотеката за три годишен период. 

 
 

Експонираните витрини през 2019 г. са с 10 повече в сравнение с витрините през 2018 г. 
 
Информационни списъци 

През 2019 г. са подготвени общо 74 информационни списъка с включени в тях 3144 заглавия. Те са с 15 
по-малко от планираните за 2019 г.  

Ежемесечно в отдел „Обработка и комплектуване“ се генерира бюлетин „Нови книги“, който се 
публикува на сайта на библиотеката. Общият брой на тези бюлетини е 12. Тези бюлетини съдържат 
списъци с новите заглавия, които са постъпили в библиотеката. Заглавията са разпределени по отрасли на 
знанието. За някои от тях са дадени сканирани кориците и съдържанието им. В отдел „Комплектуване и 
обработка“ подготвят ежемесечно и бюлетин за нови детски книги. Те също са 12 на брой и са публикувани 
на страницата на Детски отдел в сайта на библиотеката. Освен заглавията, за тях са дадени кратки 
анотации на съдържанието, сканирани са части от книгите. 

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание” по заявка от „Медицински център-1“ е изготвен един 
информационни списъка. Той е в областта на здравеопазването и съдържа интервюта с министри, 
депутати и други ръководни кадри. Заглавията, включени в този списък са 6 броя. 

За  РЗИ – Смолян, също в отдел „Справочно-библиографски и краезнание”, са изготвени и изпратени 36 
информационни списъка, с включени в тях 544 заглавия. Списъците се изготвят по 3 теми: Регионално 
здравеопазване, Национално здравеопазване – политика за системата и Здравни теми.  

Изложби 

2017 г.  

25 бр. 

2018 г.  

36 бр. 

2019 г.  

44 бр.  

Витрини 

2017 г.  

89 бр. 

2018 г.  

88 бр. 

2019 г.  

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

Предоставен е списък с изработените писмени библиографски справки изработени през 2019 г. за 
допълване на вече съществуващите списъци на сайт на Регионална библиотека. Този списък съдържа 41 
заглавия на библиографски справки. 

Един информационен списък е предоставен за публикуване в сп. „Библиотека“. Той съдържа 
изработените в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ писмени тематични библиографски 
справки. Заглавията включени в този списък са 7. 

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.    

Приложената диаграма сравнява съставените информационни списъци в Регионална библиотека за три 
годишен период. 

 

 
 

Броят на информационните списъци през 2019 г. е намалял с 15 броя в сравнение с 2018 г.  
 

ББЗ 
В библиотеката са изнесени общо 64 беседи през 2019 г., като най-много са беседите в „Детски отдел“ – 

20 бр., в „Читалня“ изнесените беседи са 16 бр., беседите в отдел „Изкуство“ са 14 бр., в отдел „Справочно-
библиографски и краезнание“ – 8 бр., в „Заемна за възрастни“ – 6 бр. Изнесените беседи са с 2 повече в 
сравнение с 2018 г.  

 

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. През 2019 г. същият календар беше подготвен за печат и отпечатан под формата на настолен 
календар, който ще бъде разпространен сред партньорски и други институции в област Смолян. 
 
Библиография 

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ беше изготвен библиографски указател по повод 
юбилея на библиотеката: „60 години Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян. 1959 - 2019 г. “, 
който ще бъде публикуван в юбилейния сборник по повод годишнината. 
 

Инф. 
списъци 

2017 г. 

85 бр. 

2018 г. 

87 бр. 

2019 г. 

74 бр. 
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Краеведски фонд и справочно-библиографски апарат 

 

Краеведски фонд 
През 2019 г. в библиотеката са постъпили общо 134 тома краеведска литература, които са 

разпределени в отделите както следва: отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ – 53 бр., отдел 
„Заемна за възрастни“ – 72 бр., Детски отдел – 9 бр. 

Регулярно в отдел Комплектуване се предават списъци с новоиздадени книги с краеведски характер  с 
цел да бъдат набавени своевременно. През годината библиотекарите от отдела присъстват редовно на 
представяния на нови краеведски издания с цел попълване фонда на библиотеката. 

 

Краеведски картотеки 
Ежедневно се извършва преглед на местния и централния периодичен печат. Текущо и ретроспективно 

аналитично се разкриват и части от книги и сборници. По този начин краеведските бази данни се допълват 
регулярно с описания на публикации за Смолянския край. През 2019 г. електронната краеведска картотека 
е допълнена с 2449 нови  записа. Те са видими в електронния каталог на библиотеката. 

В приложената диаграма е дадено сравнение на броя въведени нови записи с в бази данни 
„Краезнание“ за период от три години. 

 

 
 

И през 2019 г. продължи редактирането на електронната краеведска картотеката. Изтриват се записи, 
които са неактуални и затрудняват търсенето в електронните бази данни.  

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ също така текущо се допълват  и картотеките: 
„Местни издания“, „Календар – местни събития, лица, факти” и „Плакати“. 

В отдела се поддържа архив на извършените устни и писмени библиографски справки. 
 

 
Краеведско справочно-библиографско обслужване 

Устните справки с краеведски характер през 2019 г. са общо 506, с 222 повече от 2018 г. По отдели 
краеведските справки са разпределени както следва: в отдел „Заемна за възрастни“ – 268 бр., в отдел 
„Справочно-библиографски и краезнание“ – 130 бр., в отдел „Читалня“ – 86 бр., в „Детски отдел“ – 22 бр. 

Писмените краеведски библиографски справки са общо 39, 8 от тях са тематични, изготвени по заявка 

на читатели, 31 от справките са с фактографски характер.  

Тематичните писмени краеведски справки са 8 бр. с включени в тях 1884 заглавия.  

Нови записи  

краезнание 

2017 г.  

2552 бр. 

2018 г.  

3164 бр. 

2019 г. 

2449 бр. 
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С най-много включени заглавия е справката „Райковска гимназия – минало и настояще“ със 710 
заглавия, изготвена по повод 100 години от преместването на гимназията в Райково, по заявка на 
директора Мария Илиева.  

На второ място по брой включени заглавия е справката „Възродителен процес. Смяна на имената на 
българите-мохамедани. Изселване. Лагери.“ – 313 заглавия. Справката е направена по заявка на читател 
за изготвяне на дипломна работа. 

Трета по брой на включените в нея заглавия е справката „Свещ. Димитър Михайлов – почетен 
гражданин на Смолян“ – 229 заглавия.  

Фактографските справки, извършени през 2019 г. са 31. Голяма част от тях са изготвени за електронната 

страница „Краезнание”, където периодично се публикуват фактографски статии в различните рубрики: 

- „Забележителности на Смолянския край” - тази рубрика е допълнена с 4 нови забележителности – 

две от гр. Неделино и две от гр. Чепеларе.; 

- „На тази дата преди...” – ежемесечно се публикуват по две нови събития; 

- Календар „Местни дати и събития”  - добавени са три нови линка към календар 2019 – свещ. 

Атанас Аролски, Вели Чаушев и Апостол Кисьов. 

- „Почетни граждани на Смолян” – добавена е биографията на свещ Димитър Михайлов и доц. 

Христо Гиневски. 

В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ се съхранява архив на изготвените писмени  

краеведски справки. Поддържа се картотека със заглавията на тези справки. Също така на сайта на 

библиотеката в „Наши издания“ се съдържа списък на писмените библиографски справки от 2000 г. насам.  

Дистанционно обслужване на читателите: през 2019 г. 51 справки са извършени дистанционно – по 

електронна поща или по телефона.  

Сканиране:   
Сканираните материали, които са извършени по заявка на читатели, във връзка с експониране на 

изложби и организиране на други събития в библиотеката е общо  1064 броя. 

Тъй като справочните издания „Летопис на Смолянския край“ за 1987, 1988 и 1989 г. не са публикувани, 

а са във вид на отпечатани машинописни страници, трите летописа бяха сканирани в PDF формат с цел 

запазване на хартиения екземпляр. Общият брой сканирани страници е 841. 

През 2019 г. бяха дигитализирани 5 книги от творчеството на Васил Дечев, с общ брой сканирани 

страници – 864 и 22 книги от творчеството на Стою Шишков, с общи брой страници – 2251. Тези книги са 

публикувани в Дигиталната библиотека „Паметта на Родопа планина“ на сайта на библиотеката и са 

достъпни за широк кръг потребители. 

Приложената таблица представя сканираните материали за 2019 г. 
 

Сканирани материали  Брой страници 

По заявка на потребители; 
 във връзка с експониране на изложби в 

библиотеката и др. културни прояви 

1064  

Летопис на Смолянския край 1987 г. 300  

Летопис на Смолянския край 1988 г. 226  
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Летопис на Смолянския край 1989 г. 315  

Книги на Васил Дечев  
 5 бр. 

864 

Книги на Стою Шишков 
22 бр. 

3115 

Общо брой сканирани страници 5884 

 

Информационно-библиографско краеведско обслужване 
 
Изложби и витрини 

Изложбите, експонирани през 2019 г. в отдел „ Справочно-библиографски и краезнание“ са 5 бр., с 
включени 420 заглавия. 

През месец април е представена изложбата „60 години вестник „Родопски устрем“, по повод 60 г. от 
излизане на брой първи на вестника. В нея са включени 56 заглавия. Презентация със същото заглавие е 
качена на сайта на библиотеката на страница „Краезнание“,  в  рубриката „Представяме Ви“. 

През месец май е експонирана изложбата „Дарени творчески послания, съхранени за поколенията“. В 
нея са включени 185 заглавия на книги с автографи от фонд „Краезнание”. Изложбата е част от 
юбилейните прояви по повод 60 г. от създаването на Регионална библиотека – Смолян. 

През юни беше открита изложбата “Акад. Кирил Василев – жизнен и творчески път“, с включени в нея 19 
заглавия.  

По повод празника на Обединения Смолян 18 юни – празник на обеднения град Смолян е подредена 
изложбата „Почетни граждани на Смолян” – Асен Василев, Димитър Петков, Светослав Духовников, 
Димитър Шишманов, Николай Хайтов. Включените в нея заглавия са 76. 

Изложба по повод 21 октомври – празник на община Смолян на тема „Вдъхновеният певец на Родопите. 
100 години от рождението на Николай Хайтов“. Включените в нея заглавия са 84. 

Отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ взе активно участие в създаването на изложбата 
„Регионална библиотека „Николай Вранчев“ - територия на духа“ по повод 60 годишния юбилей на 
библиотеката, открита през месец март. 

Витрините с краеведски характер през 2019 г. са 10 на брой, колкото са витрините и през 2018 г. 
Включените в тях заглавия са 124. През годината постоянно се поддържа витрината „Нови заглавия“, като 
се обновява при постъпването на нови книги в отдела.  

Други витрини, които са подредени са: „115 години от рождението на писателя Янтай Кавалов (1904-
1971), „100 години от рождението на свещ. Атанас Аролски“ и „75 г. от рождението на родопската певица 
Бойка Присадова“. 
 

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

сп. „Родопи“, с включени в тях 30 бр. заглавия. За публикуване в сайта на Регионална библиотека са 
предоставени три списъка, които включват подбрани 30 нови краеведски заглавия придружени с анотация 
за тяхното съдържание и сканирана корица.  

Предоставен е списък с изработените писмени библиографски справки изработени през 2019 г. за 
допълване на вече съществуващите списъци на сайта на Регионална библиотека. Този списък съдържа 41 
заглавия на библиографски справки. 
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Един информационен списък е предоставен за публикуване в сп. „Библиотека“. Той съдържа 
изработените в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ писмени тематични библиографски 
справки. Той съдържа 7 заглавия. 

Актуализиран е списъка с почетните граждани на Смолян за 2018 г. 

 
ББЗ 

През 2019 г. са изнесени 8 беседи с краеведски характер. 
 

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. През 2019 г. същият календар беше подготвен за печат и отпечатан под формата на настолен 
календар, който ще бъде разпространен сред партньорски и други институции в област Смолян. 

 

Библиография 
В отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ беше изготвен библиографски указател по повод 

юбилея на библиотеката: „60 години Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян. 1959 - 2019 г. “, 
който ще бъде публикуван в сборника по повод годишнината. 
 
Културни прояви 

 Среща с писателката Милена Белова и  представяне на книгата „Урокът на птиците“ 
 Среща  с краеведа Димитър Мариновски и представяне на книгите „Кадънин бук“ и „Искри 

изпод пепелта на забравата” в рамките на инициативата „Смолян чете“ 
 „Проф. Асен Василев – творец и педагог“. Представяне на презентация по повод 110 г. от 

рождението на проф. Асен Василев. Съвместна инициатива с Държавен архив - Смолян. 
Презентацията е качена на сайта на библиотеката, страница „Краезанние“, в рубриката 
„Личности на Средните Родопи“ 

 Краеведска конференция по повод 60 годишния юбилей на Регионална библиотека – 
участие на отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ в организацията на 
конференцията, изнесен е основен доклад за библиотечното краезнание в Смолянска 
област; редактирани са доклада и презентацията на Клуб „Млад краевед“ при ЕГ „Иван 
Вазов“ с ръководител Мария Консулова 

 Литературен урок с писателката Елена Алекова пред ученици 
 Среща с писателката Елена Хайтова и представяне на книгата „Орли от пламък“. 

Съвместно с Клуб на дейците на културата – Смолян 
 

Организираните през 2019 г. от отдела културни прояви, изложби, беседи и др. инициативи са посетени 
от 576 потребители.  
 

Други дейности 
Участие на представител от отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ в журито на ученическа 

викторина „Родопски будители с европейски измерения“ по повод 1-ви ноември – Ден на народните 
будители. Организатори: РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и Областна администрация – Смолян. За 
подготовка на участниците във викторината е използвана презентация за родопските будители, изработена 
в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“. 
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В. КООРДИНАЦИОННА И ЕКСПЕРНО - КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ 
ПРОЦЕСИ. 

 

Координационна и експерно - консултантска дейност 

Експертно - консултантска дейност насочена към библиотеките на територията на областта се осъществява на 
основание чл. 26 от Закона за обществените библиотеки. Няколко са основните направления, по които се 
осъществява тази дейност през годината: 

- Събиране, обработване, анализиране и предоставяне на информация за библиотечната дейност на 

територията на областта; 

- Администриране процесите по вписвания в Обществения регистър на библиотеките към Министерство 

на културата; 

-      Експертно - консултантска дейност; 

-      Квалификационна дейност. 

Библиотеката  осъществява  регионална дейност  общо за 63 обществени библиотеки: 1 регионална, 1 градска 
библиотека  и  61 читалищни библиотеки с фонд над 3 000 б. ед. . Подпомагаме и новосъздадени библиотеки, които 
не са достигнали изискуемия минимум от 3000 т. библиотечен фонд. Голяма част от тези библиотеки, получават като 
дарение чрез регионална библиотека книги от частни дарители за да достигнат  минимума  по Закона за 
обществените библиотеки. 

И 2019 година стартира с обобщаване на отчетите на читалищните библиотеки на основание чл. 2 раздел 3 от 
Закона за обществените библиотеки. Основно дейността бе насочена към администриране на отчетната дейност на 
читалищните  библиотеки в Обществения регистър – коригиране на некоректни данни, връщане на отчетната форма 
за непопълнени полета и одобряване. В регистъра са вписани 59 библиотеки, само 2 с фонд отговарящ на ЗОБ не са 
подали регистрационна карта за вписване.  Всички отчетни форми бяха одобрени и са видими в регистъра. 
Отстранени бяха и проблемите, поради които данните за читалищната библиотека в с. Брезе не бе видима. 

На основание на актуалните данни от отчетите беше актуализирана електронната база данни за библиотечните 
фондове и кадри в областта. 

 Обобщени бяха данните от отчетите на структурните звена в библиотеката и изготвен отчет . 
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 2019 година. 

 
В областта на експертно - консултантската дейност е извършено следното: 
Посещения на място – Извършени са комплексни проверки на библиотечното обслужване на територията на 

общините в следните библиотеки:  Върбина, Старцево, Средногорци, Търън, Беден, Селча, Брезе, Грохотно, 
Чепеларе, община Борино – Борино, Ягодина и Буйново. Посетени са общо 23 читалищни и една градска библиотека. 
Проверката обхваща библиотечна документация, организация на библиотечния фонд, организация на обслужването 
на читатели и др. В читалищната библиотека в гр. Рудозем е оказана помощ за извършване на вторичен подбор и 
пренареждане на библиотечния фонд по актуализирана схема. На всички библиотеки са дадени писмени указания за 
отстраняване на пропуските. 

За читалищната библиотека в с. Старцево, община Златоград по искане на читалищното ръководство беха 
изготвени критерии за провеждане на конкурс за библиотекар. Представители на отдел „Координация” участваха и в 
провеждането на самия конкурс. 
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Устни консултации - Осъществени бяха 172  броя устни консултации по телефона, скайп  или на място в 
отдела. 42 от тях са отнели повече от 1 час 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” 2019 г.  и 
изготвяне на отчетна документация. 
 

 Поддържане на справочно-библиографски апарат и библиотековедски фонд  

Отдел „Координация” поддържа библиотековедски фонд и ел. картотека "Библиотекознание". През 
годината в  библиотековедския фонд са постъпили 18 нови издания. Общо библиотековедският фонд 752 
наброява б. ед.,от които 165 справочника. 
В електронната  картотека са разкрити  67 статии, касаещи библиотечната дейност от сп. Библиотека, сп. 
ББИА он лайн  и др. източници.  
 

 Квалификационна дейност 

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

 Четири практикума на тема: „Библиотечен фонд. Сигниране. класифициране и нареждане. 
Документация свързана с библиотечния фонд”  . Всеки участник получи актуална схема за сигниране, на 
базата на която ще се актуализират схемите за сигниране и нареждане на библиотечните фондове в 
конкретните библиотеки. За библиотеките от общините Доспат, Борино и Девин, практикума се проведе в 
библиотеката при НЧ „Просвета -1923” – гр. Девин. 
За общините Златоград и Неделино практикума бе проведен в гр. Златоград, за останалите библиотеки от 
общините  Смолян, Чепеларе, Мадан, Рудозем и Баните практикума се проведе в Регионална библиотека. 
На този практикум бяха дадени указания и за изготвяне на проекти за нови книги по програми на 
Министерството на културата – пропуски, основни правила, отчетна документация и др. 
 През м. септември се проведе регионална кръгла маса „Краезнание – отговорност към миналото и 

поглед към бъдещето” с акцент Читалищната библиотека, като специално внимание беше насочено към 

същината на краеведската работа в малката библиотека, като беше представена презентация по темата – 

представляваща ръководство за краеведска работа. 

 Експертната помощ под формата на „Бригадна помощ” за основно сигниране и нареждане на 

читалищната библиотека в с. Вишнево се проведе през м. август. Два работни дни за „учене чрез правене”, 

в които участваха начинаещи библиотекари и такива, които имаха дългогодишен опит. Под ръководството 

методиста се изготви схема за сигниране, сигниране фонда и подреждане на сигнирания фонд. Всеки 

участник провери пропуските си при водене на финансовата документация, касаеща библиотечния фонд. 

 Осъществен бе двудневен пътуващ семинар за обмяна на добри практики, в който участваха 18 

библиотечни специалиста от областта. Посетихме и обменихме опит с колегите от ГБ – Асеновград, 

читалищна библиотека „Родина”- Стара Загора, читалищна библиотека в гр. Карлово и с. Труд, област 

Пловдив. 

Други дейности: 
По повод юбилейните чествания на 60 годишнината на библиотеката са осъществени следните 

дейности: 
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 Изготвен план за юбилейното честване; 

 Изготвена програма за кръгла маса на тема „Краезнание – отговорност към миналото и поглед към 

бъдещето”; 

 Идеен проект и реализация с екип от завеждащ отделите на изложба на тема „ РБ – територия на 

духа”; 

 Идеен проект за отпечатване на всички рекламни материали, дадени за печат и всички 

съпътстващи събития,  които бяха  включени в юбилейната програма; 

 Логистични задачи около събитията в двете основни дати – 18 март и 29 май ; 

 Структуриране на сборник „60 години библиотечно дело в сърцето на Родопите” и подготовка за 

печат;  

 Публикуване на статии за юбилея в ББИА он лайн, сп. Родопи  и в. Здравец; 

 Отразяване на юбилейните събития на уеб страницата, във Фейсбук профила и др. медии; 

 Изработване на идеен проект за рекламни материали за 2019 година – рекламна листовка и 

книгоразделител; 

 Съставяни бяха две листовки предназначени за Детски отдел – „ Аз вече съм читател” и  

„Съвети към родители”; 

 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 отдел 

„Координация” от своя страна я препращаше към колегите от другите 38 целеви библиотеки по 

Програма „Глобални библиотеки”; 

 Участие на работещите в отдел „Координация” в национална среща на специалистите от 

рагионалните библиотеки отговарящи за регионалната дейност; 

 3 участия в съвета по култура към Областния управител, като на първото за годината бе 

представена дейността на Регионална библиотека и маркирани проблемите на читалищните 

библиотеки в региона. 

 
Автоматизация на библиотечните процеси  
     

През отчетната година в библиотеката се поддържа  информационна система включваща: 
49 действащи компютърни конфигурации, от тях закупени през 2019 година – 1; лаптопи – 3, принтери – 

10, от тях 1 цветен, 5 мултифункционални устройства -едно от тях закупено през 2019;  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 -115 982 описания 
-  Периодика – 3 548 описания 
-  Статии – 185 214 описания 
-  Ноти  - 1 776 описания 
-  Нетрадиционни носители – 2 505 описания 
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Друга основна задача в това направление е поддържане на уеб сайта на библиотеката и неговите две 
подстраници: Детски отдел и Краезнание. През годината сайтът е посетен 20 917 пъти от 6 955 уникални 
потребители, като са разгледани 69 581 публикации и снимки. 
 

 
 

В основния сайт са публикувани 96 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 страницата – Детски отдел, в рубриката Детско творчество са качени нови творби на малките 
художници. 

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 144 публикации за събития проведени в 
библиотеката достигнали  79 098 виждания. 

През годината продължи процеса на дигитализация на краеведски издания и периодика, като в 
дигиталната библиотека са обработени и качени: 27 книги  с общо 3 115 страници.  

ИТ специалистът на библиотеката отговаря и за различни събития свързани с дигиталните умения на 
нашите потребители от различни възрасти. В периода 25-31 март се проведе Цифрова седмица, в която 
всеки ден децата от града имаха занимания с роботчето Финч за начални знания по програмиране. 

В периода 5 до 20 октомври в Европейската седмица на кодирането с поредица от безплатни семинари 
за работа с робота Финч специалисти от библиотеката  помогнаха на 124 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 с. Старцево и с. Върбина.  

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. 

Извършена е профилактика на наличната техника  по ГБ в читалищните библиотеки – Рудозем,  Средец,  
Момчиловци, Виево, Могилица, Чепеларе, Борино Грохотно, Селча, Търън, Средногорци  и Мадан. 
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Г. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 

Библиотеката продължава да надгражда позициите си във виртуалното пространство и успешната 
комуникация с медии и общественост. Разнообразните канали на комуникация - на живо в ефир, в сайт, 
фейсбук страници и преса позволяват да се постигне по-добра комуникация между институцията и  
обществеността.  За всички събития се изпращат прес листове до печатните и електронни медии.   

Информация за културните и образователни  инициативи се публикува на официалната страница на 
библиотеката и във фейсбук профила.  

Проведените 116 образователни, информационни и културни събития са отразен в медиите с 14 
публикации в традиционите медии, с над 85 публикации  и интервюта в електроните медии  и местни 
телевизии и радиа. 

В края на годината са отпечатани и рекламните листовки, книгоразделите  и настолен календар за 2020 
година. 
 

 

 



 

ТАБЛИЦА  № 1 
 

ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Код Показател Отчет 2019 

   

1.  Библиотечен фонд 246884 

2.  Набавени библиотечни материали 3715 

3.  Отчислени библиотечни материали 4581 

4.  Текущи периодични издания 110 

5.  Читатели (общо) 2169 

6.  - под 14 г. 873 

7.  - над 14 г. 1296 

8.  -- в  число специалисти 714 

9.  Посещения (общо) 20512 

10.  - на читатели под 14 г. 8971 

11.  - на читатели над 14 г. 11541 

12.  Посещения в читални (общо) 3861 

13.  Посещения на културни прояви (общо) 5577 

14.  Заети библиотечни материали (общо) 53219 

15.  - на читатели под 14 г. 14183 

16.  - на читатели над 14 г. 39036 

17.  Справочно-библиографски и информационни начинания 6525 

18.  - писмени 338 

19.  - устни 6251 

20.  Издания 1 

21.  Персонал 32 

22.  Книгоосигуреност на жител 9 

23.  Книгоосигуреност на читател 114 

24.  Обращаемост 0,22 

25.  Читаемост (общо) 24,5 

26.  - на читатели под 14 г. 16,2 

27.  - на читатели над 14 г. 30,1 

28.  Посещаемост 9,5 

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

30.  Обхватност 7,8% 

31.  Методическа дейност  

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

7 

33.  - помощ на място/ посетени библиотеки/ 23 

34.  -консултации и справки за библиотекари  172 

35.  ММЗ и МЗ  

36.  - получени б.м. 9 

37.  - изпратени б.м. 8 

38.  Масови инициативи - общо  122 

39.  -за читатели под 14 години  63 

40.  -за читатели над 14 години 59 

41.   Участие в проекти и програми   

42.  -разработени 2 

43.  -подкрепени 2 
 

 

 



 

 

 

 

ТАБЛИЦА   № 2          
 

ФОНД,НАБАВЕНИ И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВИД 
 

 

 

Код Вид на библиотечния документ Фонд Набавени Отчислени 
01 Книги                                                                

                 

204866 3516 3844 

02 Периодични издания                  
                                         

19985 166 620 

03 Графични издания - общо 
 

4048 22 31 

 От тях: Листова графика 

 
704 1  

04 Картографски издания 
 

428 2  

05 Нотни издания 
 

2071 3  

06 Аудио-визуални документи - общо 9933   
 От тях:    

 - грамофонни плочи 7086   
 - аудиокасети 1859   
 - видеокасети 578   
 - диапозитиви 410   

07 Електронни документи 3270   
 - CD 627 1  
 - DVD 2642 4 86 
 - USB флаш 1   

07 Микрокопия 
 

11   

08 Игри 
 

208   

09 Репродукции 
 

640   

10 Фотоснимки 
 

1347   

11 Оригинални худ. произведения 
 

77 1  

 Общо: 
 

246884 3715 4581 

 

 

 

 
 

 



 

ТАБЛИЦА  № 3    
 

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

  
 

 

 

 

 
Код 

 
Индекс 

 
Наименование 

Библиотечен фонд Набавени 
библиотечни 

материали 

Отчислени  
библиотечни 

материали 

01 0         Общ  отдел 
 

7266 103 325 

02 1 Философия 
 

5090 164 264 

03 2 Религия 
 

1961 71 10 

04 3 Обществено политическа 
литература 
 

27721 410 416 

05 5 Математика 
Естествени науки 
 

11132 55 22 

06 61 Медицина 
 

9161 92 44 

07 62-69 Техника 
Промишленост 

13784 77 39 

08 63 Селско стопанство 
 

4040 52 22 

09 7 Изкуство 
 

24876 148 131 

10 793-799 Спорт 
 

2077 26 11 

11 80 Езикознание 
 

6695 44 24 

12 82-89 Литературознание 
 

11064 55 128 

13 9 История.Биографии 
 

14007 176 2120 

14 91 География.Пътешествие 
 

3234 23 154 

15 БСЧ Художествена 
литература 

67743 1320 61 

16 Д0-9 Детска отраслова 
литература 

8274 182 59 

17 Д Детска художествена 
литература 

28759 717 751 

18  Общо: 
 

246884 3715 4581 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА  № 4 
 
 

ФОНД,НАБАВЕНИ И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЕЗИК 
 

 

Код Език Библиотечен фонд Набавени 
библиотечни 

материали 

Отчислени 
библиотечни 

материали 

1. 
 

Български език 204077 3616 4342 

2. 
 

Руски 30922 44 177 

3. 
 

Други славянски езици 691 1 1 

4. 
 

Английски 4574 35 37 

5. 
 

Немски 4066 13 14 

6. 
 

Френски 1205 1 3 

7. 
 

Други езици 1349 5 7 

8. 
 

Общо през годината 246884 3715 4581 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА  № 5 

 
НАБАВЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕТО 

 
 

 
 

Общо 

от тях: 
чрез покупка  

инв. пер. 
изд. 

 
по обмен 

 
в дар 

местен 
депозит 

заменки 
от читатели от бюджета от проекти 

 
3715 

 
676 

 
1662 

 

 
212 

 
7 

 
1099 

 
5 

 
54 

 

Набавени библиотечни материали – стойност в лв. 

 
 

Общо 

от тях: 
чрез покупка  

инв. пер. 
изд. 

 
по обмен 

 
в дар 

местен 
депозит 

заменки 
от читатели от бюджета от проекти 

 
41968,56 

 
12032,29 

 
18866,26 

 
163,68 

 
94,00 

 
10370,15 

 
50,00 

 
392,18 

 
 

 

 
 



ТАБЛИЦА  № 6 
 

ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРИЧИНА ЗА ОТЧИСЛЯВАНЕТО И ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Код  Причина за отчисляване на библиотечните  
материали 

Общо От тях 
 

   отраслова и 
художествена 

детска 
отраслова и 

детска 
художествена 

1 Остарели по съдържание 
От тях: изтекъл срок на съхранение на периодични 
издания 

 

2155 
620 

2149 
620 

6 

2 Многоекземплярни 
 

100 100  

3 Неподходящи за профила на библиотеката 
 

30 30  

4 Физически изхабени 
 

2000 1196 804 

5 Повредени и не върнати от читатели 
 

70 48 22 

6 Липсващи при инвентаризация 
 

226 226  

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

   

8 Общо 
 

4581 3749 832 

9 На стойност 
 

5569,39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА  № 7 
 

ТЕКУЩИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО ВИД И ПО СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

Код Индекс Наименование Общо Вестници Списания 

     Всичко Библио- 
графски 

От тях: 

       дискет
и 

CD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 0 Общ отдел 
 

12 6 6    

02 1 Философия 
 

1  1    

03 2 Религия 
 

      

04 3 Обществено-политически 
 

30 15 15    

05 5 Математика.Естествени 
науки 
 

7 1 6    

06 61 Медицина 
 

1  1    

07 62-69 Техника.Промишленост 
 

6  6    

08 63 Селско стопанство 
 

9 2 7    

09 7 Изкуство 
 

6  6    

10 793-799 Спорт 
 

2 1 1    

11 80 Езикознание 
 

1  1    

12 82-89 Литературознание 
 

4 1 3    

13 9 История.Биографии 
 

11 4 7    

14 91 География 
 

1  1    

15 БСЧ Художествена 
 

2 1 1    

16 Д0-9 Детска-отраслова 
 

9  9    

17 ДХ Детска художествена 
 

8  8    

18 Общо  
 

110 31 79    

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА  № 8 
 

ТЕКУЩИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО ВИД И ПО ЕЗИК 
 
 

             Списания,бюлетини и пер.сборници 

Код Език Общо Вестници Всичко  

     Библиографски Реферативн
и 

     От тях:  

      дискети  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Български 
 

109 31 78    

02 Руски 
 

      

03 Други славянски  
 езици 

      

04 Английски 
 

1  1    

05 Немски 
 

      

06  
 

      

07 Други  езици 
 

      

08 Общо през 
отчетната год. 
 

110 31 79    

 От тях детски 
пер. печат: 

17  17    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ПО НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕ 
 

 
 

Общо за отчетната 
година 

От тях: 

абонамент стойност дар стойност 

 
111 

 
110 

 
6261,25 

 
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

873 302 163 831 289 721 1159 

 

 

ТАБЛИЦА  № 10 
 
 

СЪСТАВ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИЯ И МЯСТО НА ЗАПИСВАНЕ И ПОЛ 
 

Код Професия Общо Заемна за  
възрастни 

Детски  
отдел 

Подвижни 
звена 

1 2 3 4 5  

1 Работници в промишлеността 
 

67 67   

2 Работници в селското стопанство 
 

    

3 Инженерно-технически специалисти 
 

71 71   

4 Селскостопански специалисти 
 

10 10   

5 Медицински  специалисти 
 

48 48   

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

38 38   

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

394 394   

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

87 87   

9 Учители-детски,начални и прогимназиални 
 

66 66   

10 Студенти 
 

127 127   

11 Ученици от горния курс 
 

293 292 1  

12 Ученици от средния курс 
 

306  306  

13 Ученици от началния  курс 
 

507  507  

14 Други 
 

155 102 53  

15 ОБЩО  ПРЕЗ  ОТЧЕТНАТА  ГОДИНА 
 

2169 1302 867  

16 В  това  число  :           Мъже 
 

815 417 398  

17                                     Жени 
 

1354 885 469  



 

 

 

 

ТАБЛИЦА  № 11 
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВИД И МАТЕРИАЛИ 

 

Общо за 
отчетната 

година 

Книги Периодични 
издания 

Гра- 
фични 

издания 

Картограф- 
ски 

 издания 

Нотни 
издания 

Игри Аудио-визуални документи Eл. документи Снимки Оригин
ални 
худ. 

произв 

Репро 
дук 
ции 

       Грамофонни 
плочи 

Магн. 
ленти 

 и звукоза 
писи 

касети 

видеокасети диапозитиви CD DVD    

53219 38492 10906 1904  107 683 48  2  58 318 569 50 27 

 
 

ТАБЛИЦА  № 12  
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО  СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Общо за 
отчетна 

та 
година 

0 
Общ 

отдел 

1 
Фило 
софия 

2 
Рели 
гия 

Атеи 
зъм 

3 
Обще 

ствено 
поли 
тиче 
ски 

5 
Мате 

матика 
Ест. 

науки 

61 
Меди 
цина 

62 Техни 
ка 

64-69 
Про 

мишл. 

63 
Сел 
ско 

стопан 
ство 

793-799 
Спорт 

7  
Изкуств

о 

80 
Езико 

знание 

82-89 
Лите 
рату 

розна 
ние 

9 
Исто 
рия 

91 
Географ

ия 
Пъте 
шест 
вия 

БСЧ 
Худо 

жестве 
на 

ДО-9 
Детска 
отрас 
лова 

ДХ 
Детска 
худо 

жествена 

53219 2557 1740 185 4143 72 1044 944 336 4111 623 928 650 3263 378 17029 4298 10218 
 

 

 

ТАБЛИЦА  № 13 
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЕЗИК НА МАТЕРИАЛИТЕ 

 

Общо през 
отчетната 
годината 

 
Български 

 
Руски 

Други славянски 
езици 

 
Английски 

 
Немски 

 
Френски 

 
Други езици 

53219 51413 524  894 217 27 144 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА  №14         
 

ЗАЕТИ  БИБЛИОТЕЧНИ  МАТЕРИАЛИ  ПО НАЧИН НА ЗАЕМАНЕТО В ОТДЕЛНИТЕ   
ЗВЕНА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

 
 

    

 

 

 

Код Звено за обслужване общо за дома в читалня 

1 2 3 4 5 

1 Заемна за дома 
 

24037 24037 
 

2 Читалня 
 

11067  11067 

5 Отдел "Изкуство" 
 

3692 172 3520 

6 Детски отдел 
 

14183 7803 6380 

7 Подвижни звена – 
Мобилна точка Триград 
 

55 55  

8 Библиотековедска читалня 
 

185 82 103 

7 Общо през отчетната 
година: 
 

53219 32149 21070 

 
 

 



 
 
 

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 
 

9 4 8 

2 По международно междубиблиотечно заемане 
 

   

3 Общо през отчетната година 
 

9 4 8 

 

 

ТАБЛИЦА  №16 
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО И МЕЖДУНАРОДНО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 

 изпратени библиотечни материали 
 

 

 

Код Показател ОБЩО в областта в други области 

  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 

8 4 9 4         

2 По международна 
междубиблиотечно 
заемане,заети 

            

3 Общо 8 4 9 4    
 

     



 

 

 

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

 форма и вид 
 

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

обща 
Отрасъл Всич. По форма По вид 

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

краеведски течно графски   

устни писмени 

адресни уточн.   

 справки   устни писмени у/п 

Общ отдел 175 170 5 26 5 74 23 34 2 24 18 

Философия 86 86 
 

12 
 

27 30 5 
 

9 15 

Религия 88 84 4 17 4 43 3 14 
 

8 20 

Обществени  

269 256 13 53 13 55 43 102 5 40 24 науки 

Математика. 

71 71 
   

21 33 14 
 

1 2 Естест.науки 

Медицина 88 88 
 

2 
 

38 22 14 
 

14 
 Техника 

61 58 3 7 2 23 2 22 1 12 1 Промишленост 

Селско 

110 110 
 

1 
 

65 22 11 
 

10 2 стопанство 

Изкуство 1013 1003 10 15 10 28 8 886 2 87 2 

Спорт 29 29 
 

4 
 

10 14 2 
 

3 
 Езикознание 138 138 

 
18 

 
54 23 42 

 
2 17 

Литература 343 343 
 

62 
 

220 60 23 
 

10 30 

История 591 587 4 98 4 240 136 111 
 

29 75 

География 50 50 
 

7 
 

13 26 5 
 

5 1 

Художествена 

2018 2017 1 162 1 1437 137 205 
 

100 139 литература 

Дет.отраслова 926 926 
 

19 
 

137 301 488 
   Дет.худож. 171 171 

 
3 

 
85 34 52 

   Всичко: 6227 6187 40 506 39 2570 917 2030 10 354 346 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ТАБЛИЦА  № 18 

Информационно - библиографско  обслужване  по  съдържание и вид 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информационно-библиографско обслужване по съдържание и вид  

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

прегледи сп-ци Писма дари и др.изд. 

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

Общ отдел 7 896 11 150 
  

25 2048 
  

64 1 2 

Философия 
  

1 15 
         Религия 

  
1 9 

         Обществ. науки 
  

3 77 
    

15 
    Математика 

1 84 1 18 
         

Естествени 

науки 

Медицина 
  

1 11 
  

37 550 
     Техника 

             
Промишленост 

Селско 

             
стопанство 

Изкуство 14 723 13 273 
         Спорт 

             Езикознание 
             Литературознание 
  

1 15 
         История 

  
6 101 

         География 
  

2 34 
         Художествена 

12 2020 15 433 
         

литература 

Детска 

7 209 14 205 
         

отраслова 

Детска 

3 284 29 679 
  

12 546 
     

художествена 

 
Всичко: 
 44 4216 98 2020 

  
74 3144 15 

 
64 1 2 



 

ТАБЛИЦА  №19 
 

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

  ЗВЕНА  НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 
 

 

 
 
 

Код 

 
 
 

Звено за обслужване 

 
 
 

читатели 

 
 
 

посещения 

 
заети библ. 
материали 

 
 

справочно-
библиографски и 

информа- 
ционни  начинания 

1  Заемна за дома 
 

1302 6735 24037 3057 

2  Читалня  
 

 2475 11067 977 

3  Отдел "Изкуство" 
 

 1469 3692 995 

 - от тях в читалня  936 3520  

4  Детски отдел 
 

867 8971 14183 1170 

 - от тях в читалня  1255 6380  

5  Справочно-
библиографски  
и Краезнание 

 576  302 

6  Подвижни звена – Мобилна 

точка Триград 

  55  

7  Библиотековедска 
 читалня 

 286 185  

 От тях в читалня  21 103  

8 Обработка    24 

9 Общо през отчетната 
година 

2169 20512 53219 6525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  295 7  

2 1 Философия 85 2  

3 2 Религия.Атеизъм 126 4  

4 3 Обществени науки 1509 28  

5 5 Математика. 
Естествени науки 

1860 44  

6 61 Медицина 199 4  

7 62 Техника 596 5  

8 63 Селско стопанство 138 27  

9 7 Изкуство 775 15  

10 793-
799 

Спорт 259 13  

11 80 Езикознание 308   

12 82-89 Литературознание 684   

13 9 История. Биографии 1024 24  

14 91 География 
Пътешествия 

588 12  

15  Отраслова 
литература 

8446 185 4182 



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 
 

18 18 9 1 9 4 5 0 

2 Общо 18 18 9 1 9 4 5 0 

 

 

ТАБЛИЦА № 22 
              БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ ПО ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА  

ТРУДОВИЯ СТАЖ 
 

 

 

Код Продължителност на трудовия стаж     

  Общо Библиотекар-
експерт 

библиотекар Библиотекар-
библиограф 

1 до 5 г. 
 

5  5  

2 от 6 до 10 г. 
 

    

3 от 11 до 15 г. 
 

1 1   

4 от 16 до 20 г. 
 

4 2 1 1 

5 над 21 г. 
 

8 3 5  

6 Общо през годината 
 

18 6 11 1 

 

 
 

 

 
 

ТАБЛИЦА № 23 
АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

Директор  
 
 
 

Зам.-
директор 

 
 

Гл.счетоводител 
 
 
 

Гл. 
ескперт 
преводи  

Гл.  
Специалист 

ИО 
 

Финансов 
контрольор 

 

Поддръжка 
 

Картотекар 
 

Чистач 
 

Портиер 
 

1 1 1 1 1 1/2 1/2 1 2 1 

 

 

 
 
 



 
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ  

 

 

 

 

       В това число: 
 

Допълващ стандарт за открити и закрити площи 
 
 

 

параграф Вид на разхода отчет 

01-10 Заплати 304751 

   

02-00 Др. възнаграждения и плащания 63154 

   

05-51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО 42240 

   

05-60 Здравно-осиг. вноски 17144 

   

05-80 Вноски за доп. задъл. осиг. 8251 

10-00 Издръжка 127157 

10-14 Разходи за книги 31056 

 Разходи за абонамент 7694 

   

19-00 Платени данъци, такси, админ. санкции 4272 

   

52-00 Придобиване на компютри и хардуер 4908 

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

 

 Всичко за дейността: 
 

571 877 

параграф Вид на разхода отчет 

10-15 Материали 18725 

10-20 Разходи за външни услуги 13175 

10-30 Текущ ремонт 4250 

 Общо 36150 



Културен календар 2019 
 

Месец 
 

Тема  Вид на проявата 

Януари   

 Урок по родолюбие, посветен на Христо Ботев Мултимедия, витрина 

 180 години от рождението на 
Пол Сезан, френски живописец, импресионист 
(1839 – 1906) 

Витрина 
 

 115 г. от рождението на Георги Караславов, 
български писател (1904 – 1980) 

Витрина 
 

 165 г. от рождението на Стефан Николов 
Стамболов, български политик и държавник, 
министър-председател (1854 – 1895) 

Витрина 
 

февруари   

 "Времето е в нас и ние сме във времето" -  146 
годишнината от гибелта на Васил Левски 

Мултимедия, витрина 

 75 години от рождението на Ружа Маринска, 
изкуствовед ,родена в гр. Смолян 

Витрина 

 Урок по родолюбие. Образът на Васил Левски в 
изкуството. 

Изложба, презентация 

 75 години от рождението на Дечко Узунов, 
български художник (1899 – 1986) 

Витрина 
 

 Васил Левски - 146 години безсмъртие 

 

6 /шест/ - Възпоменателни 
тържества 

 
„Завинаги с нас … „ 

Драматизация на разказа 
„Синеокият рибар” на ученици пред 
деца от ДГ 

 „Бисерче вълшебно” 

 

Обявяване на конкурса през 
ученици от СУ „Отец Паисий” 

 
„С Баба Марта весели, засмени” 

Мартенска работилница – 3 (три) 
групи 

 180 г. от рождението на Илия Рашков Блъсков, 
български възрожденски писател, публицист и 
педагог (1839–1913); 

Витрина 
 

 210 г. от рождението на  Чарлз Дарвин, английски 
естествоизпитател, основоположник на 
съвременната биология и на учението за 
еволюционното развитие на видовете (1809–
1882); 

Урок  и изложба с у-ци 

март   

 „Регионална библиотека "Николай Вранчев"-
територия на духа” 

Юбилейна изложба 

 141 години от Освобождението на България Мултимедия 

 Творческа среща с младата българска писателка 
и поетеса Йорданка Белева 

Среща-разговор 

 215 години от рождението на Йохан Щраус – 
баща,австрийски композитор, цигулар и диригент 
(1804 – 1849) 

Изложба 

 120 години от рождението на Ерих Кестнер Образователен урок –презентация 



Културен календар 2019 
 

 и литературно четене на откъси от 
негови творби 

 210 г. от рождението на Николай Василиевич 
Гогол, руски писател и комедиограф (1809 – 1852); 

Витрина 

 90 г. от рождението на Вера Мутафчиева, 
български писател и историк, член на Българска 
академия на науките (1929 – 2009); 

Витрина 

април   

 115 години от рождението на Любомир Пипков, 
български композитор и музикален педагог, 
професор (1904 . 1974) 

Изложба 

 Картинният свят на смолянските художници  Изложба 
 60 г. от отпечатването на първи брой на в. 

„Родопски устрем” 
Изложба 

 Среща с писателката Милена Белова и  
представяне на книгата „Урокът на птиците“ 

Творческа среща 

 Среща  с краеведа Димитър Мариновски и 
представяне на книгите „Кадънин бук“ и „Искри 
изпод пепелта на забравата”  

Творческа среща в рамките на 
инициативата „Смолян чете“ 

 Първи стъпки в програмирането с Роботчето Финч Образователен урок 

 

2 април - Международен ден на детската книга 
 

Празник на детската книга - среща с 
детската писателка Нели 
Маргаритова и представяне на 
книжката „Букви с меки лапки 
капели и чорапки” 

 
Маратон на четенето  в  ДГ „Родопчанче” 

Литературно четене на приказки и 
стихотворения 

 
„Деца четат на деца” 

Литературно четене на приказки и 
стихотворения за буквичките 
прочетоха доброволци 

 „Четенето е забавно” с участието на доброволка 
Елица Христова – военнослужеща във Военно 
формирование 28330 - 101-ви алпийски полк, гр. 
Смолян. в ДГ „Слънце” 

Презентация за Ханс Кристиан 
Андерсен и литературно четене на 
приказки 

 
„Литературна екскурзия” - Юбилей по случай 40 
години от основаването на училището Иван Вазов. 

Драматизация на стихотворението 
„Уловената птичка” от сборника 
„Стихотворения за малки деца” и 
литературна игра. 

 „Бисерче вълшебно” Отчитане на прочетените книги 

 
Юбилейно тържество на 
ОУ „Иван Вазов” 

Презентация за живота и 
творчеството на Иван Вазов – две 
групи 

 
Маратон на четенето 

Литературно четене на приказки и 
стихотворения 

 
„Весел Великден” 

Великденска работилница – три 
групи 

 455 г. от рождението на Уилям Шекспир, 
английски драматург  и поет (1564 – 1616); 

Изложба+ урок с ПГИ 
 



Културен календар 2019 
 

май   
  „Краезнание – отговорност към миналото и 

поглед към бъдещето” 

Юбилеен концерт с участието на НУФИ –  

с. Широка лъка 

 

Юбилейна кръгла маса 

  „Историческа традиция и съвременни реалии на 
православното подвижничество и поклонничество 
от Русия в Света гора /ХVIII- XXI в./” на доцент  
Пламен Славов 

Представяне на монографията  и 
среща – разговор с автора 

 Отчитане на ежегодния конкурс за превод на 
художествен текст акцентиращ върху младият 
писател  и сценарист от Смолян Александър 
Чобанов 

Конкурс за превод на художествен 
текст 

 „Дарени творчески послания, съхранени за 
поколенията” 
 

Изложба  на книги с автографи от 
фонд „Краезнание” по повод 60 г. от 
създаването на РБ 

 105 години от рождението на Борис Христов, 
български оперен изпълнител (1914 – 1993) 

Витрина 

 Първи стъпки в програмирането с роботчето Финч Образователен и ББЗ урок 

 „В очакване на 24-май…” Презентация, игри, задачи и 
верижно четене на текст. 
Състезателни игри свързани с 
темата. 

 „Книгата през вековете” Презентация. „Създаването на 
глаголицата от солунските братя 
Кирил и Методий” 

 Първи стъпки в програмирането с роботчето Финч Образователен урок 

 Нови приятели на библиотеката Децата от приемни семейства 
придружени от Галя Маринова 
гостуваха на ДО 

 Лесно е да се чете с училище Европа Урок по английски език с деца 

 Първи стъпки в програмирането с роботчето Финч Образователен урок 

юни   

 Акад. Кирил Василев – жизнен и творчески път Изложба и откриване на 
организираната колекция от дарени 
книги от личната бибилотека на  
Акад. Кирил Василев 

 „Почетни граждани на Смолян” – Асен Василев, 
Димитър Петков, Светослав Духовников, Димитър 
Шишманов, Николай Хайтов 

Изложба по повод 18 юни – празник 
на обеднения град Смолян 

 155 тодини от рождението на Рихард Щраус, 
немски композитор и диригент (1864 – 1949) 

Изложба 

 Запознаване с електронните услуги предлагани от 
библиотеката 

Представяне на услугите, ББЗ урок 
и екскурзия в библиотеката две 
групи от 
с. Арда и гр. Мадан 
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 Начални компютърни умения Лятно творческо ателие 

 Природата и нейното опазване Лятно творческо ателие 

 Цветни занимания Лятно творческо ателие 

 От раклата на баба и дядо Лятно творческо ателие 

 220 г. от рождението на Александър Сергеевич 
Пушкин, руски поет  (1799 – 1837); 

Витрина 

 110 г. от рождението на Димитър Димов, 
български писател и драматург  (1909 – 1966); 

Изложба 

юли   

 185 години от рождението на Едгар Дега, френски 
живописец, график и скулптор (1834 – 1917) 

Витрина 

 175 години от рождението на  
Луи дьо Финес, френски актьор, киносценарист и 
кинорежисьор (1914 – 1983) 

Витрина 

 175 години от рождението на Иля Репин, руски 
художник(1844 – 1930) 

Изложба 

 Млад художник Лятно творческо ателие 

 Народно творчество Лятно творческо ателие 

 90 г. от рождението на Тончо Жечев, български 
литературен критик и историк (1929 – 2000); 
 

Витрина 

 120 г. от рождението на Ърнест Милър Хемингуей, 
американски белетрист и публицист (1899 – 1961); 

Изложба 

август   

 270 г. от рождението на Йохан Волфганг фон 
Гьоте, немски поет, мислител и естественик (1749 
– 1832) 

Витрина 

септември   

 Урок по родолюбие „Съединението прави силата, 
а силата породи независимостта+ 

Мултимедия, витрина 

 115 години от рождението на Стоян Венев, 
български художник и карикатурист (1904 – 1989) 

Изложба 

 65 години от рождението на Митко Чочев, 
художник роден в гр. Смолян 

Витрина 

 „Детската литература през погледа от 
библиотечните специалисти” 

Лектория и беседа със студенти 

 Литературна вечер посветена на Оскар Уайлд Презентация за живота и 
творчеството на писателя. Четене 
по роли, занимателни задачи с игри 

 140 г. от рождението на Петко Йорданов Тодоров, 
български белетрист и драматург (1879 – 1916 

Изложба 

октомври   

 Съединението на България Витрина 

 „Природен свят” – фографска изложба на Венци 
Огнянов   

Изложба 

 145 години от рождението на Николай К. Рьорих, 
руски художник, писател и философ (1874 – 1947) 

Изложба 

 Проф. Асен Василев – творец и педагог Представяне на презентация по 
повод 110 г. от рождението на 
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проф. Асен Василев 

 Вдъхновеният певец на Родопите. 100 години от 
рождението на Николай Хайтов 

Изложба по повод 21 октомври – 
празник на община Смолян 

 „Нощ в библиотеката” Нощ на детската литература – 
детски писатели псевдоними- 
мероприятие със студенти 

 Европейска седмица на програмирането /EU 
CODE WEEK/ „Първи стъпки в програмирането” 

Образователен урок  

 Седмица на анимацията Презентация и филм – две групи 

 „За здравето на зъбките” Здравна лектория - беседа 

 
 

Ден на народните будители Презентации „Будители народни”, 
„Рибния буквар” и образователни 
игри 

 „Будители народни - чийто пример знаем днес” 
„Помисли, сравни и отгатни!” 

Презентация, рецитал 
и забавна викторина 
в ОУ „Юрий Гагарин” 

 Хелоуин парти Образователно-развлекателна 
програма по повод Хелоуин 

 155 г. от рождението на Бранислав Нушич, 
сръбски писател – хуморист и комедиограф (1864 
– 1938); 
90 г. от рождението на Йордан Радичков, 
български писател и драматург   (1929 – 2004); 

витрина 

ноември   

 100 години от Ньойския мирен договор Мултимедия, витрина 

 „Ако нямаш огън в душата....”, изложба, посветена 
на видни учители,творци на българската наука и 
култура 

Изложба 

 История на готическия роман Презентация, витрина, табла 

 Литературен урок с писателката Елена Алекова  Творческа среща 

 Среща с писателката Елена Хайтова и 
представяне на книгата „Орли от пламък“ 

Творческа среща 

  Смолян – перлата на Родопите Пленер и изложба 

 Европейската живопис говори за Европа Изложба 

 Европейската живопис говори за Европа Пътуваща изложба в ГБ „А. 
Страшимиров” - Мадан 

 155 години от рождението на Анри де Тулуз-
Лотрек, френски живописец (1864 – 1901) 

Изложба 

 95 години от рождението на Апостол Кисьов, 
фолклорист, основател на Ансамбъл „Родопа” и 
оркестър „100 каба гайди”, роден в с. Стойките 
(1924 – 2007) 

Творческа вечер 
Изложба 

 „Бета Наур и Дядо Хети в Бърболандия” Среща с писателката Бета Наур - 
три класа 

 „Рибен буквар” Презентация 

 Екскурзия в библиотеката Запознаване с ел. услуги 

 Тържествено приемане на членове клуб 
„Приятели на Детски отдел” 

Официално тържество с 
първокласници и техните родители 

 Ден на християнското семейство Поетично-музикална програма 
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посветена на семейството, вярата и 
любовта пред малчуганите от 
Детска градина „Зорница”. 

 185 г.  от рождението на Любен Стойчев 
Каравелов, български писател публицист,  
революционер-демократ (1834 – 1879); 

Витрина 

 105 г. от рождението на Павел Вежинов, 
български писател (1914 – 1983) 

изложба 

Декември   

 
 

110 годишнината от рождението на големия 
български поет Никола Вапцаров 

Документален филм и четене на 
стихове 

 75 години от рождението на Бойка Присадова, 
родопска народна певица, родена в с. Върбово 
(1944 – 2017) 

Витрина 

 75 години от рождението на Стефан Данаилов 
(1942-2019) 

Витрина 

 Нови книги Витрина 

 Среща с Атанас Скатов Представяне на последната книга 

 Втори „б” клас - новатори Тържество - Рецитал на стихове за 
Родината и български народни 
песни. Преразказване на народни 
приказки, басни и драматизация на 
приказката „Заекът и щъркелът”. 
Експонирана изложба в отдела в 
две теми ”Любими книги” и „Любим 
герой” 

 „Капитан Петко войвода” Прожекция на филм и дискусия – 
два класа 

 Национална седмица на четенето Презентации, рецитал, литературно 
четене, драматизация – шест класа 
и две детски градини 

 Национална седмица на четенето в ОУ „Юрий 
Гагарин” 

Гостуваха деца от предучилищната 
група на ДГ „Зорница” за 
библиотечен урок и беседваха за 
важността на четенето 

 Творческа среща с Величка Петкова Представяне на книга 

 Коледна работилница Изработване на картички, играчки и 
сувенири с три класа 

 Коледа ни връща у дома изложба 


