
 

 

ОТЧЕТ  2018 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ” 

БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

 

КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

Към 31.12.2018 г. общия  фонд на библиотеката е 261 393 б.е. на стойност 303 940 лв. 

Комплектуваната литература е 2 622 т. на обща стойност 27 649,56 лв. Закупени са 

1348 т.л. на стойност 17 326,74 в т.ч. 577 т.л. по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност“, получени като дарение са1232 т.л. 

на стойност 9 208,82 лв. През 2018 г. библиотеката предложи на своите потребители 97 

заглавия периодични издания и 1 онлайн издание. Абонаментът за 2019 г. включва 98 

заглавия на книжен носител и 3 онлайн издания. 

 

Опазване на фонда и вторичен подбор 

С акт  1/2018 г. са отчислени 1249 т.л. изгубени и невърнати от читатели от фонда на 

сектор „Заемна “ на стойност 2382,28 лв. 

Книгоосигуреност на жител  -  0,06                книгоосигуреност на читател – 0,74  

ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

От  м. март електронния каталог на библиотеката вече е в нова среда  – e-LIB PRIMA. 

Към 31.12.2018 г. ЕКК съдържа 31 751 записа. Всички регистрирани през годината б.е. 

имат създадени библиографски записи в ЕКК, технически обработени и ритмично 

предавани в отделите. През 2018 година започна обособяването на фонд  „Редки и 

ценни книги“.  Редактирани са записите  в ЕКК, книгите са обработени и 37 заглавия 

сложиха началото на фонд „Редки и ценни книги“, чието изграждане ще продължи 

през 2019 г. 

Прекласирани по новата таблица са наличните книги от отдел 91 География в сектор 

„Заемна“, Детски отдел, Справочен отдел и Читалня1. Промените са отразени в 

традиционния каталог и ЕКК. Отлети са 298 заглавия / 1120 т./ от фонда на сектор 

„Заемна“. Промените са отразени в ЕКК и традиционния каталог. 

 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

Регистрираните през 2018 г. устни справки и консултации са 2268, 490 от тях -  

дистанционни. 



Проведени са  27 библиотечни екскурзии, подредени са 6 изложби, една от които 

гостуваща - „Българската история в художествено слово и образ“ на РБ 

„Ст.Чилингиров“ – Шумен.В отделите и филиалите на библиотеката са подготвени и 

подредени 61 витрини. На сайта и фейсбук страницата на библиотеката редовно са 

публикувани информационни списъци с кратки анотации за новите книги, списъци с 

най-четени автори и най-четени книги за месеца. 

 

Краезнание 

 

През 2018 г. е подготвен и отпечатан библиографски указател „Иван Балкански“, 

представен и в електронен формат на сайта на библиотеката.  Изготвени са 10 писмени 

библиографски справки, 8 от които – краеведски. По повод годишнини на дейци на 

културата от гр. Кърджали са подготвени и отпечатани 4 диплянки, представени и в е-

формат на сайта на библиотеката.  За сп. „Родопи“са подготвени  3 библиографски 

прегледа за новополучени книги в отдел „Краезнание“. Прегледите са публикувани в 

кн.1-2, 3-4, 5-6, а в кн.1-2  е представена и библиографията за Мария Николчовска. В 

отдела са регистрирани 68 устни справки 57 от които краеведски. Посещенията в 

отдела са 518, ползваната литература – 694 т. Текущата  периодика, книги, алманаси, 

сборници и др. са аналитично разкрити в 2587 записа в електронната база данни като 

758 от централната периодика и 1829 – от местния печат. Новите книги  са 86 т., 

фондът на отдела е 1702 т.л. 

В база данни АОС в читалните„Обществени науки“ и „Изкуство“ са въведени 1950 

записа. 

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ 

През 2018 г. в библиотеката са регистрирани 3549 читатели, до 14г. - 1923. 

Посещенията в библиотеката са 47227. От тях за ползване на библиотечни услуги – 

34786  / 19882 за дома и 16044 в читалня /, за ползване на интернет – 3802, посещения 

на събития – 7449, виртуални посещения – 4766. Страницата на библиотеката в 

социалната мрежа „Фейсбук“  /www.facebook.com/libkli/ има 827 последователи и 4214 

приятели /www.facebook.com/librarykardjali/  

Заетите през 2018 г. библиотечни материали са 53742 б.е., за дома – 26208 б.е. Чрез 

междубиблиотечно заемане са доставени 55 б.е.  

В информационно-обучителния център „Библионет“ са проведени 2 обучения по 

информационна и комуникационна грамотност с 20 участници;  обучение по 

компютърна графика с 9 участника, 3 обучения „Първи стъпки в програмирането с 

робота Финч“ с участието на 33 деца; 6 индивидуални обучения на потребители за 

работа с мобилни устройства. 

 

посещаемост - 9,8; обръщаемост –20,56%; читаемост – 15,14 ;  обхват – 8,22%   

 

 



КООРДИНАЦИОННА И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ 

Методистът на библиотеката е организирал  работни срещи с представители на  

читалищни библиотеки от областта. Три от тях -  в общините Ардино, Крумовград и 

Кирково и три - в регионалната библиотека. На тях  са  разгледани  основни  

нормативни документи,  новия регламент за защита на личните данни, въпроси 

свързани с организацията и управлението на библиотеката,  регистрацията и 

актуализацията на данни в Регистъра на обществените библиотеки,  както и  конкретни 

проблеми от дейността на читалищните библиотеки. 

В Националната библиотечна седмица е проведена  Регионална конференция 

„Библиотеките – възможности и предизвикателства“ с участието на читалищни 

библиотекари от областта и гостуващи лектори. 

В края на 2018 г. в Регистъра на обществените библиотеки са регистрирани 62 

библиотеки от областта, актуализирани са данните на 54библиотеки. 

Методистът на библиотеката е взел  участие в 2 национални работни срещи на 

секцията на методистите към ББИА - във Велико Търново и Стара Загора. 

С финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки“ – България са 

организирани и проведени 3 обучения : „Изготвяне на презантация и презантационни 

умения”, „Медийна грамотност” и „Управление на европейски проекти”. В тях взеха 

участие 23 читалищни библиотекари и 16 от регионалната библиотека. 

През 2018г. методистът е направил 208 консултации : РОБ - 89; проекти - 57, 

статистика – 25 и библиотечна дейност - 37. За  библиотековедската  електронна 

картотека са прегледани  25 източника (списания и сборници) и са описани 99 статии. 

 

 

АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ, ИНТЕРНЕТ 

 

От март 2018г. библиотеката предоставя на своите потребители бърза и сигурна връзка 

чрез оптичен високоскоростен интернет до 1 гигабайт в секунда с три нива на 

безжична, прехвърляща се връзка. 

В изпълнение на новия регламент за защита личните данни е инсталиран и 

конфигуриран  SSL сертификат на сайта  и модул Cookie към каталога на 

библиотеката. 

Системният администратор извършва  диагностика,  периодична актуализация на 

операционните системи, наличния софтуер и базите данни, отстранява хардуерни и 

софтуерни проблеми и проблеми в мрежовата инфраструктура. Поддържа и 

администрира сайта на библиотеката  http://libkli.com/ , поддържа профилите на 

библиотеката във Facebook фен страница,  Instagram ,  Pinterest,  Google+  и  Twitter, 

провежда обучения  на потребители.   

 
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Библиографски указател „Иван Балкански“ 

Допълнителен тираж на помагала за новоназначени библиотекари в читалищните 

библиотеки:   „Начална компютърна грамотност” и „За вас, библиотекари”.  

 

 

 



 

КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

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

подреждани изложби и витрини, свързани с бележити  дати, събития и личности  /9 

изложби и 51 витрини/.  

По повод 145 години от гибелта на Васил Левски се проведе традиционния вече 

конкурс за есе  на тема „Левски и Европа днес“. 

В XIII Национална библиотечна седмица „Достойно бъдеще за българските 

библиотеки“ беше проведена регионална конференция „Библиотеките – възможности и 

предизвикателства“. 

Библиотеката участва в националните кампании  Маратон на четенето, Забавното 

четене, Национална седмица на четенето, Европейска седмица на програмирането. 

Организирани бяха и:  Нощ на книгите за Хари Потър, вечер  „В света на Пърси 

Джаксън“ ,  Нощ в библиотеката,  интерактивните игри „Търси съкровището“ и 

„Опознай родния край“.  По повод Европейския ден на езиците/26.09./ се проведе 

състезание по английски език „Creative  me“.  Организирани са 17 представяния на 

автори и 5 творчески срещи. 

От 1 юни до 31 август в градската градина традиционно работи „Лятна читалня“. Към 

нея тази година беше разкрита арт работилница „Рисувай с Мая“. С рисунките на 

децата от арт работилницата в градската градина бяха подредени 3 изложби.  Лятната 

читалня имаше  1140 посещения.  

Проведени са 27  библиотечни екскурзии.   

 

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПАРТНЬОРСТВА 

През 2018 г. библиотеката стана част от благотворителната кампания на 

Райфайзенбанк – България „Избери, за да помогнеш“ с проект „Библиотеката и децата 

– заедно можем повече“. 

Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“/2018 г./  

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Събитията, които регионалната библиотека организира, са отразени в 294 публикации 

в местните печатни и електронни медии.  Работата на библиотеката е била тема  и на  9 

интервюта  и 2 брифинга. 

Отпечатани и разпространени са 350 бр. флаери и дипляни. 

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

В РБ „Н.Й.Вапцаров” работят 21 библиотечни специалисти, 20 от които с библиотечна 

квалификация а един продължава образованието си в  УНИБИТ, последен курс.  

Библиотечни специалисти от РБ взеха участие в обученията, организирани с 

финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки –България“ : 

 „Изготвяне на презантация и презантационни умения” – 7; „Медийна грамотност” – 4; 

„Управление на европейски проекти” – 5. 



През м. ноември се проведе и обучение „Библиотеките и поколението Z – 

предизвикателства и възможности", в което взеха участие 9 колеги. 

И през тази година  колеги от библиотеката взеха участие в събития, организирани от 

библиотечната общност :  Общо отчетно-изборно събрание на ББИА -София (19април); 

Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“ в РБ 

„Л. Каравелов“ - Русе (24-25април); ХXVIII национална научна конференция на ББИА 

„Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“ 

(7–8 юни,Пловдив); Национален форум „Библиотеките днес“ (7-9 ноември, София); 

Международна научна конференция „Благотворителност и култура на дарителството в 

България“ , по повод 140 г. от създаването на Националната библиотека „Св. Св. Кирил 

и Методий“ (11 декември, София) . На XX юбилеен семинар на потребителите на 

библиотечен софтуер e-Lib (15 – 16 октомври, Велико Търново)  Катя Петкова и Сирма 

Евтимова участваха с презентация на тема „e-Lib Prima в РБ „Никола Й.Вапцаров”. 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Разработена е политика за здравословни и безопасни условия за труд. Сключен е 

договор със Служба трудова медицина. Учредена е група по условия на труд, която 

работи съгласно утвърден план. Групата е провела 4 заседания през годината.През 

2018 г. са актуализирани оценките за условията на труд, професионалния риск и 

оборудването във Филиал 2.Извършена е профилактика на пожарогасителите и 

противопожарните кранове. Създадена е организация и редовно се провеждат 

инструктажи за  здравословни и безопасни условия на труд. 

 

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И СГРАДЕН ФОНД 

Подменено  е осветлението  в Детския отдел и Читалня „Изкуство“ с  

енергоспестяващи лед тела. Извършена е годишна инвентаризация на материалните 

активи.  

АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Основните документи за дейността на библиотеката са съобразени със Закона за 

обществените библиотеки,Закон за защита и развитие на културата, Наредбата за 

съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд. 

Разработени са Вътрешни правила за защита на личните данни и Инструкция за водене 

на регистри с лични данни. Всички служители, оторизирани с достъп до лични данни, 

са подписали декларации. Документите са приети на заседание на Дирекционния  съвет 

и всички служители са запознати с тях. Проведени са 11 заседания на Дирекционния 

съвет, на които са разглеждани и текущи въпроси от дейността на библиотеката, 

ежемесечни отчети за  изпълнението на приетите планове. Служителите са запознати и 

спазват Етичния кодекс на библиотекаря.  

 


