
 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

 „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”  

2017 г. 

 

БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ                                          

Към 31.12.2017 г. общия фонд на РБ „Н.Й.Вапцаров” е 262 025 б.е. на стойност 

278 672,01 лв.Комплектуваната литература е 1545 б.е. на стойност16 114,75 

лв.Закупени са 567 т. на стойност 8270,95 лв., получени като дарение 933 т. на 

стойност 7529,32 лв.Абонирани са 97 заглавия на стойност 6 358,14 лв. 

Опазване на фонда и вторичен подбор  

Приключи инвентаризацията на Филиал 2. Отчислени са 754 т.л.  с два акта на обща 

стойност 1286,99 лв. 

книгообезпеченост на жител  - 6.04         книгообезпеченост на читател  - 75,06 

 

ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

 

Към 31.12.2017 г. ЕКК съдържа 23 712 записа. Обработени и каталогизирани  са 1545 

т.л., въведените в ЕКК записи са 3576: 2783 с код редакция и 793 нови записа. За 

поддържане на традиционния каталог са описани и вмъкнати 4325 фиша. Приети и 

свързани с ГК са много стойностни дарения. Пресигнирани, прекласирани и 

предметизирани са 125 т.л. от Методичен отдел. 

 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

 

Подготвена и представена в е-вариант на сайта на библиотеката е библиография 

„Мария Николчовска”. През  2017 г.са изготвени 7 писмени библиографски справки, 6 

от които краеведски. Регистрирани са 2712 устни справки, 279 от тях краеведски. 

Получаваната периодика, книги, алманаси, сборници и др. са аналитично разкрити в 

6 583 записа в базите данни. Фондът на сектор „Краезнание” се обогати със 63 заглавия 

и вече е 1638 т., Ползваната литература е 765 т., а посещенията – 626.   



На сайта на библиотеката се поддържат информационни списъци за абонамент,нови 

книги, дарители на библиотеката. На кърджалийската публика бяха представени 10 

изложби – 6 от тях дело на библиотечните специалисти и 4 гостуващи.През 2017 г. са 

подредени и представени на ползвателите на библиотеката 30 витрини, 2 от които   

виртуални. Проведени са 24 библиотечни екскурзии, 5 презентации, 11 библиотечни 

беседи. 

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ 

 

През 2017 г. библиотеката има 3464 регистрирани читатели.До 14г – 1884 и над 14г. – 

1580.  Мъже  - 1407, жени – 2057. Читателите с основно образование са 808, със средно 

– 267 и с висше – 505. Посещенията в библиотеката  са 45 493 : 38 131 за ползване на 

библиотечно-информационни услуги, 2 991 за ползване на интернет, лятна читалня -  

1807, събития – 2 466. 

Виртуални посещения: на сайта библиотеката - 6 297. В социалната мрежа Фейсбук 

страницата на библиотеката е имала 3 574 приятели. 

Заетите материали са 56 312 б.е., 29 772 - за дома. Изпълнени са 4 заявки за 

междубиблиотечно заемане. 

Библиотеката има реален принос в повишаване качеството на живот на своите 

потребители чрез услугите, които им предоставя. На първо място – безплатен  достъп 

до интернет. 

В информационния център „Библионет” се провеждат обучения по информационна 

грамотност, които изграждат съвременни компетентности, необходими на хората в 

развиващата се дигитална среда, за професионалната им реализация и развитие. 

Обучавани са хора от третата възраст, безработни и работещи в различни сфери, които 

искат да усвоят нови компетентности. 

посещаемост  -11;  обръщаемост -0,21  ;   читаемост -16,2  ;  обхватност -8,05 

 

КООРДИНАЦИОННА И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ 

 

В отдела се поддържа информационен масив за читалищните библиотеки.  Обобщена е 

статистическата информация за дейността на библиотеките в района. От 86 читалищни 

библиотеки в област Кърджали 54 имат регистрация в Регистър на обществените 

библиотеки. Благодарение на усилията на методиста  46 от тях актуализираха данните 

си за 2016г. Направени са 221 консултации на читалищни библиотекари : 31 за 

попълване на статистически АК, 123 за Регистър на обществените библиотеки, 5 за 

отчетите към ФГББ и други. И през тази година методичният отдел беше посредник 

между Фондация”Глобални библиотеки - България” и читалищните библиотеки, 



подписали споразумения за съвместна работа с фондацията. Със средства, отпуснати 

от фондацията бяха организирани две обучения за читалищните библиотекари: 

„Начална компютърна грамотност” – 13-15 март и „Информационни услуги в 

съвременната библиотека: видове източници за информация, търсене в интернет, е-

услуги” – 24-26 април. 

През месеците април и май са проведени двудневни семинари с читалищни 

библиотекари в общините Ардино, Крумовград и Кирково. На тях са разгледани 

нормативните документи, действащи в областта на библиотечно-информационната 

дейност, въпроси, свързани с библиотечната статистика и съпътстващата я 

документация. 

През месец юни са проведени две работни срещи с представители на читалищни 

библиотеки от всички общини. На тях са обсъдени въпроси, свързани с първичната 

регистрация и актуализацията на данни в Регистъра на обществените библиотеки.    

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Сборник „За вас, библиотекари”, „Ръководство за начална компютърна грамотност”, 

библиография „Мария Николчовска”. 

 

КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

През цялата година във фоайето на библиотеката и в обслужващите звена са 

подреждани витрини и изложби, свързани с бележити дати, събития и личности. 

Проведе се традиционния конкурс за есе „Левски днес?” по повод 144 г. от гибелта на 

Апостола, фотоконкурс „#Четенето” и изложба на наградените фотографии, конкурс за 

мултимедийна презентация „За подвига и признателността”, посветен на 105 г. от 

Балканската война и Деня на Кърджали. 

През националната библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на  устойчивото 

развитие” беше организирана кръгла маса „Библиотеките и децата”. 

Библиотеката участва в националните кампании Маратон на четенето, Забавното 

четене, Читател на годината, Национална седмица на четенето. 

Проведени са 37 образователни екскурзии в библиотеката. 

Събитията, които библиотеката организира са посетени от 4 373 души. 

 

По-важни културно – информационни събития през 2017 г. 

30 януари – Среща с Весела Тотева и представяне на книгата ѝ „Падение и спасение” 

15 февруари – Нощ на книгите за Хари Потър; 



16 февруари – Дискусия със средношколци на тема „Приятелството в книгите и 

живота” -  по произведения на американски и български автори;  

19 февруари – Награждаване на победителите в конкурса за есе „Левски днес?”; 

20 март – Среща на средношколци – творци с поета Иво Георгиев; 

2 – 23 април – Маратон на четенето:  

 3 – 21 април - организирано четене в 7 детски градини с участието на творци, актьори 

и общественици; 

6 април – Среща на Юлия Момчилова, лауреат на Националната награда за детска 

литература „Петя Караколева” с деца от СУ „Й.Йовков”; 

21 април – Флашмоб  Четенето - с участието на библиотечните специалисти; 

21 април – Вечер с героите на Рик Риърдън „В света на Пърси Джаксън”; 

26 април – Среща на писателката Мария Маринова с деца от СУ „П.Р.Славейков”; 

9 – 13 май – Национална библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на 

устойчивото развитие”: 

10 май – Изложба на най-добрите фотографии от конкурса „#Четенето”; 

11 май – откриване на пътуващата изложба „Посветен на Отечеството” на Национална 

библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”;  

11 май – Професионален празник – инициатива „Библиотекар за един ден”, Ден на 

отворените врати; 

12 май – Регионална кръгла маса „Библиотеките и децата”, с участието на 

библиотекари от областта; 

1 юни – Откриване на Лятната читалня; 

9 юни – Представяне на романа „Книга за Беук” на сръбския писател Милован 

Марчетич; 

21 юни – Представяне на стихосбирката „Нови стихотворения” на инж. Стоян 

Авджиев; 

23 юли – Изложба по повод 75 години от разстрела на Никола Вапцаров; 

12 септември – Гостуваща изложба „И тя като мен” на Фондация „Деца на България” и 

витрина с книги по темата за дискриминацията и насилието над жените; 

26 септември – Европейски ден на езиците - литературно четене  на 7 езика със 

средношколци; 



13 октомври – Представяне книгата на Венцислав Стайков „Скални кошери”; 

17 октомври – Изложба „Кърджали в слово и образ”, посветена на Деня на Кърджали; 

20 октомври – Награждаване на победителите в мултимедийния конкурс „За подвига и 

признателността”, посветен на 105 г. от Балканската война и Деня на Кърджали; 

Октомври – Интерактивна игра „Открий съкровището” – ЕВРОДЕСК; 

                    Награждаване на победителите в конкурс за рисунка; 

                    Викторина „Време за движение”. 

30 октомври – първа среща на библиотеката като инфо точка на ЕВРОДЕСК мрежата с 

млади хора от СУ „П.Р.Славейков”; 

1 ноември – Ден на будителите:  

Изложба „Редки и ценни книги”; 

Ден на отворените врати. 

5 декември – Международен ден на доброволеца – среща на доброволците на 

библиотеката с доброволци на Общинския съвет по наркотични вещества; 

6 декември – Изложба, посветена на 108 години от рождението на Никола Вапцаров”; 

13 декември – Среща с Мая Вапцарова. Представяне на филма „Епоха”, посветен на Н. 

Вапцаров, и новата ѝ стихосбирката „Арена”; 

14 декември – Гостуваща изложба „Приказки от куфара” на художника – приложник 

инж. Ваня Иванова; 

15 декември – Изложба „Коледен благослов”; 

19 декември – Открити уроци в детския отдел на библиотеката – Презентации 

„Народни празници и обичаи – зимен цикъл” и  „Коледа у нас и по света”; 

21 декември – Награждаване на Читател на годината 2017; 

 

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПАРТНЬОРСТВА 

 

Библиотеката участва в пилотен проект „Правна информация в библиотеката” на Фондация 

„Глобални библиотеки – България”. Седем  граждани получиха съвет от студентите от 

правната клиника към УНСС, как да решат правните казуси, пред които са изправени.  

През изтеклата година продължи партньорството с Община Кърджали, НЧ „Обединение”, СУ 

„Отец Паисий”, СУ „Владимир Димитров – Майстора”, ОУ „Климент Охридски” , СУ „Йордан 



Йовков”, СУ „П.Р.Славейков”, вестник „Нов живот”, Сдружение за устойчиво развитие, 

Сдружение „Приятели на САЩ”, Общински съвет по наркотични вещества и ОДК. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Събитията, които регионалната библиотека организира са отразени в 182 публикации в 

местните печатни и електронни медии.  Работата на библиотеката е била тема на 4 

телевизионни и 6 радио репортажи.     

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Библиотеката  разполага с 37 компютъра, 18 от които  са за потребители. Залите са оборудвани 

с високоскоростен интернет и  Wi-Fi връзка за удобство на читателите. Ползването на интернет 

е безплатно за всички с читателски абонамент. Ежемесечно се извършва диагностика, 

периодична актуализация на операционните системи, приложния софтуер и наличните бази-

данни, както и  поддръжка на техниката. 

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

В РБ „Н.Й.Вапцаров” работят 21 библиотечни специалисти. Шест служители 

придобиха квалификация в ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, специалност 

„Библиотекознание и библиография”, един е студент 4 курс в УНИБИТ.  

Трима библиотечни специалисти преминаха обучения по „Визуална грамотност” – гр. 

Пловдив, „Предоставяне на административно обслужване в обществените библиотеки” 

– гр. Пловдив, „За ролята на библиотеките в устойчивото развитие” – гр. Сливен, 

организирани от ФГББ. Методистът участва в Национална среща на методистите от 

регионалните библиотеки. 

Представители на библиотеката участваха в VXII Национална научна конференция 

„Библиотеките – национална идентичност и многообразие” 8 - 9 юни в София, 

Национален форум „Библиотеките днес”, организиран от Фондация „Глобални 

библиотеки – България” 9 - 11 ноември в София, XIX национален семинар на 

потребителите на библиотечен софтуер 27 – 29 септември в  Добрич. 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Разработена е политика за здравословни и безопасни условия за труд. Учредена е група 

по условия на труд, която работи съгласно утвърден план. Групата е провела 5 заседания през 

годината. Създадена е организация и редовно се провеждат начални и периодични 

инструктажи за  здравословни и безопасни условия на труд. 

 

 



 

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И СГРАДЕН ФОНД 

 

През изминалата година осветлението в читалня „Изкуство” и филиал 2 беше подменено с 

енергоспестяващо лед осветление. Приключи ремонта на санитарните възли в основната сграда 

и филиал 2. В детския отдел на библиотеката беше оформен кът за ранно детско развитие. 

Обособен бе методичен кабинет с ремонт на помещението и ново обзавеждане. Частично ново 

обзавеждане имат и отделите „Комплектуване на библиотечните фондове” и „Обработка и 

каталози”. Закупени бяха 1 компютърна конфигурация, 2 мултифункционални устройства, нов 

цветен принтер и скенер за дигитализация на библиотечни документи.  

 

АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Основните документи на библиотеката са съобразени с всички нормативни документи, 

касаещи дейността на обществените библиотеки. Вътрешните нормативни документи са 

приети на Дирекционен съвет и всички служители са запознати с тях. Проведени са 11 

заседания на Дирекционния съвет, на които са се разглеждали текущи въпроси от дейността на 

библиотеката, ежемесечни отчети на изпълнението на приетите планове, подготовка и 

организация на различни събития. Служителите са запознати и спазват Етичния кодекс на 

библиотекаря. 

 

Бюджет 

 

Държавна субсидия – 411 708 лв., собствени приходи – 3 190 лв., допълнителна субсидия за 

регионални дейности от Министерство на културата  – 4 000 лв., целеви средства за обучения 

на библиотечни специалисти от ФГББ – 1800 лв. Средната брутна работна заплата за 2017 г. е 

635,14 лв. 

 

 

Екипът на Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” ще продължи да работи за 

разширяване на предоставяните услуги, за привличане на повече потребители и 

утвърждаване на библиотеката като желано място за общността, място, в 

което традицията и  новите технологии се срещат в услуга на гражданите.  

 

 

 


