ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА РБ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” ПРЕЗ 2016 г.
През изминалата 2016 г. екипът на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” –
Кърджали работи целенасочено за все по-пълното и качествено удовлетворяване
на информационните, културните и образователните потребности на гражданите на
Кърджали и областта, за утвърждаването на библиотеката като притегателно място за
всичкивъзрасти.

БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ
КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
В края на 2016 г. фондът на РБ”Н.Й.Вапцаров” е 259 229 библиотечни единици на
стойност 263 857, 25 лв. През изминалата година в КДБФ и инвентарната книга са
регистрирани 1525 тома на стойност 14 806,28 лв. От тях закупени са 536 тома на
стойност 6 680,69 лв., а като дарение са постъпили 952 тома на стойност 7 063,59 лв.
През 2016 г. библиотеката предложи на своите ползватели 95 периодични издания на
стойност 6 229 лв. . Продължи доизграждането на Електронен каталог на периодичните
издания /ЕКПИ/ и в него вече са въведени 334 заглавия.
Опазване на фонда и вторичен подбор
През годината са отчислени общо 4 573 б.е. / 4060 книги и 512 периодични издания / с
три акта на обща стойност 17 965,05 лв. - остарели по съдържание, овехтели,
повредени и невърнати от читатели.
Започна инвентаризация на фонда на Филиал 2, която ще приключи през януари 2017 г.
книгообезпеченост на жител - 6,02

книгообезпеченост на читател - 89,9

ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Към 31. 12. 2016 г. базата на Електронен каталог книги / ЕКК/ съдържа 20 086 записа.
Обработени и каталогизирани през 2016г. са 1525 тома. Въведените през годината
записи в ЕКК са 2364. Чрез ретроконверсия ЕКК е обогатен с 1964 записа. За
поддържане на традиционния фишов каталог са описани и вмъкнати 3337 фиша.
Приети и свързани с ГК са много стойностни дарения. С една част от тях са заменени
физически изхабени библиотечни документи , а новите за библиотеката заглавия са
регистрирани.

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
През изтеклата година са изработени 11 писмени библиографски справки, 8 от които
краеведски. Регистрирани са 1750 устни справки, в т.ч. 175 краеведски и 75 по имейл.
Съставени и отпечатани са библиографските указатели „Кръстан Дянков” и „Творци,
публикували в „Нов живот” – вестника на Източните Родопи”.
Фондът на Краезнание се обогати с 81 тома. Посещенията в отдела са 581, ползваната
краеведска литература е 747 тома. В База Данни „Краезнание” са въведени 3568
записа в т.ч. 612 от централната периодика. В база данни Тематична картотека са
въведени 1923 записа.
На сайта на библиотеката се поддържат информационни списъци за новонабавена
литература, абонамент, дарители на библиотеката, виртуални изложби. Проведени са
12 библиотечни екскурзии, 5 презентации, 11 библиотечни беседи.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ
През 2016 г. са регистрирани 2882 читатели. До 14 г. – 1222 , над 14г. – 1660
Мъже: 589, жени: 1071. Читателите с основно образование са 855, със средно – 286, с
висше – 519. Посещенията са 44687 / от тях 2687 за ползване на компютър/.
Посещенията на сайта библиотеката за 2016 г. са 3031
В социалната мрежа „Фейсбук” библиотеката има 3468 приятели.
През изминалата година Лятната читалня на библиотеката работи от 01.06 до 31.08
всеки делничен ден от 10 до 14 часа. Детските книжки и списания, книгите и
периодиката за възрастни, състезанията за най-добра рисунка, драматизацията на
приказки предизвикаха голям интерес и читалнята отбеляза над хиляда посещения.
Заетите материали са 72 572 като 45 451 са заети за дома.
Изпълнени са 8 заявки чрез междубиблиотечно заемане.
посещаемост - 12,8 ; обръщаемост - 0,23; читаемост - 20,4; обхватност - 6,69

В обучителния център „Библионет” са проведени две групови обучения за начална
компютърна грамотност с 22 участници, индивидуално консултирани са
547
потребители.

КООРДИНАЦИОННА И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ
В отдела се поддържа информационен масив за състоянието и работата на
читалищните библиотеки. Обобщена и изпратена е статистическата информация за
библиотеките в района в Министерство на културата.
През измината година методистът на библиотеката е оказал експертно-консултантска
помощ на 37 читалищни библиотекари , 11 библиотеки са посетени на място.
Проведени са 4 срещи в общинските центрове с представители на читалищата и с
участието на представители на общините. На тях са разгледани актуални проблеми от
дейността на библиотеките, Наредбата за съхраняване, ползване и разпореждане с
документи от библиотечния фонд, Стандарта за библиотечно-информационно
обслужване. Във връзка с регистрацията на читалищните библиотеки в Регистъра на
обществените библиотеки са консултирани 42 библиотеки от областта.
Организира участието на 17 библиотекари от читалищата, работещи с Фондация
„Глобални библиотеки – България” в националния форум „Библиотеките днес”.
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Съставени и отпечатани са библиографските указатели „Кръстан Дянков” и „Творци,
публикували в „Нов живот” – вестника на Източните Родопи”., библиографска
справка- дипляна „Михаил Белчев на 70”.
КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
През цялата година във фоайето на библиотеката и в отделите са подреждани витрини,
свързани с бележити дати и годишнини: „Памет за Освобождението”по повод 104 г. от
Балканската война и Деня на Кърджали, „115 години Илия Бешков“, „От Коледа до
Сурва” и др. Изготвени бяха и е-витрини: „Една българска роза остана завинаги на 25“,
посветена на 70 г. от рождението на Паша Христова и „Михаил Белчев на 70”.
По повод 143 години от обесването на Васил Левски съвместно с Общински комитет
Васил Левски, Община Кърджали и вестник „Нов живот” библиотеката проведе
конкурс за есе под надслов „Левски днес”. Традиционно победителите получиха
своите награди пред паметника на Апостола в деня на общоградското поклонение.
Библиотеката участва в национални кампании: Чети с мен, Маратон на четенето,
Забавното четене, Читател на годината, Национална седмица на четенето.
В рамките на инициативата „Време за движение“ в детския отдел на библиотеката се
проведе състезание „Открий съкровището”.

По-важни културно – информационни събития през 2016 г.
27 януари – Творческа среща с Ясен Калайджиев, представяне на новата му книга –
стихосбирката „От вътрешната страна на нещата”.
26 февруари – Среща-разговор „Почит към Кръстан Дянков”, посветена на живота и
дейността изтъкнатия преводач и представяне на био-библиографията „Кръстан
Дянков”, издание на библиотеката.Срещата се проведе в рамките на Месец на Америка
в Кърджали.
29 февруари – Среща с журналиста Румен Стоичков и представяне на новата му книга
„Някъде там”.
18 март – Представяне на книгите на трима автори : „Апостола на българите” на
Желяз Кондев, „Други светове” на Петър Хаджинаков и „Кристалната фея” на Виолета
Михова.
13 април – Среща – разговор с лауреата на Националната награда за детска литература
„Петя Караколева” за 2015 г. Петя Александрова и представяне на новата ѝ книга
„България в потури, но с цилиндър”.
27 април – Представяне на новата книга на Иванко Маринов „Били – не били”.
12 май – В рамките на тържественото отбелязване на 60 годишнината на вестник „Нов
живот”:
- представяне на библиографския указател „Творци, публикували в „Нов живот”
- вестника на Източните Родопи”.
- Творческа среща-разговор „Лицата на днешната българска литература” с
участието на авторите Петър Чухов, Иво Георгиев и Иван Бунков.
- Среща - разговор с Тодор Коруев и представяне на
„Разбойничеството в Златоградско”.

книгата му

8 юни – Среща с Ели Видева и представяне на новата ѝ поетична книга „Проекции
върху сферичната природа”.
22 юни – В рамките на фестивала „Перперикон 2016” представяне на романа на Христо
Красин „Коланджа”.
17 октомври – Откриване на изложба от библиотечни документи „Памет за
Освобождението”.
-

Представяне книгата на Виолета Михова „До чудесата”.

8 декември – Представяне книгата на Христина Въчева „Усмихнати небеса”.
14 декември – Откриване на изложба от библиотечни документи „От Коледа до
Сурва”.

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПАРТНЬОРСТВА
През 2016 г. библиотеката спечели финансиране в конкурс за проекти 2016 – Сесия 2
„Библиотеката – активен участник в обществения живот”на Фондация „Глобални
библиотеки – България”и започна изпълнението на проект „Екология в действие –
обичаме и пазим природата”. Проектът е на стойност 4575 лв. Безвъзмездното
финансиране от ФГББ е в размер на 3660 лв. и 915 лв. съфинансиране от бюджета на
библиотеката.
За да отговори на предизвикателствата, които новите дигитални технологии предлагат
и да има възможност да предоставя модерни и интерактивни библиотечни услуги екип
на библиотеката подготви проектно предложение „Родопи+: Опазване и
популяризиране на културни и исторически ценности от Трансграничния регион” по
Инвестиционен приоритет 6С „Съхраняване, опазване , популяризиране и развитие на
природното и културното
наследство” на Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГV-A Гърция – България за дигитализация и представяне на
обекти на културното наследство, а именно - уникални за двата региона книги,
периодични издания от края на XIX и началото на XX век. Проектното предложение е
разработено в партньорство с Тракийски университет „Демокрит”- Ксанти, Община
Драма и Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково.
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”.
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Събитията, които регионалната библиотека организира бяха редовно отразявани в
местните и централните традиционни и електронни медии. Публикувани са 47 статии
за библиотеката в местната печатна преса, 107 са публикациите в новинарски сайтове,
излъчени са 12 телевизионни репортажа. Работата на библиотеката е била тема и на 6
радиопредавания.
ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
Библиотеката разполага с 38 компютъра, като 18 от тях са за читатели. Залите са
оборудвани с високоскоростен интернет и Wi-Fi връзка за удобство на читателите.
Ползването на интернет е безплатно за всички с читателски абонамент. В библиотеката
читателите могат да ползват услуги с копирна и сканираща техника, текстообработка,
печат и др. 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. Пет служители повишават
квалификацията си в ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, специалност „Библиотекознание
и библиография”.
Представители на библиотеката участваха в XXVI национална годишна конференция
на ББИА „Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна” – София, Национална
кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез
библиотеките” в РБ „Априлов – Палаузов” Габрово, в Националната конференция
„Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност“ в
РБ
„Ст.Чилингиров” Шумен, XXIII семинар на потребителите на Интегрирана
библиотечна система E-Lib/I-Lib в Бургас, в обучителен семинар за работа с
Електронната платформа за учене на възрастни /EPALE/ в Пловдив, в Националния
форум на Фондация „Глобални библиотеки – България” – „Библиотеките днес”.
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 4
заседания през годината. Създадена е организация и са извършвани редовно редовно
началните и периодични инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд.
МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И СГРАДЕН ФОНД
През изминалата година беше ремонтирано осветлението в основната сграда на
библиотеката като старите осветителни тела бяха заменени с енергоспестяващи /лед/.
Започна основен ремонт на санитарните възли. Очакваме стартирането на проекта за
енергийна ефективност при изпълнението на който ще се извърши основен ремонт на
сградата.
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
10 заседания на Дирекционния съвет. Служителите са запознати и спазват Етичния
кодекс на библиотекаря.

Бюджет
Държавна субсидия - 323 964 лв., собствени приходи - 3060 лв., допълнителна
субсидия от Министерство на културата – 5000 лв., проект към Фондация „Глобални
библиотеки – България” - 3660 лв., дарения – 7063 лв. Средната брутна работна
заплата за 2016 г. е 599.97 лв.
Ръководството и екипът на Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” ще
продължават да работят за разширяване на предоставяните библиотечни и
информационни услуги, привличане на повече потребители, внедряване на нови
практики в работата на библиотеката, за утвърждаването на библиотеката като водещ
регионален културен институт.

