ОТЧЕТ 2019
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”
БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ
КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Към 31.12.2019 г. общия фонд на библиотеката е 259 160 б.е. на стойност 340 328 лв.
Комплектуваната литература е 3 877 т. на обща стойност 38 961,37 лв. По програма
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ са
закупени 2 249 б.е. на стойност 22 000 лв. ,получени като дарение са1201 т.л. на
стойност 8 302,27 лв. През 2019 г. библиотеката предложи на своите потребители 98
заглавия периодични издания и 3 онлайн издания. Абонаментът за 2020 г. включва 98
заглавия на книжен носител и 4 онлайн издания.
Опазване на фонда и вторичен подбор
Изготвени са 3 акта за отчисляване на 6 110 т.л. на стойност 2 573 лв. както следва:
№1/2019 - 1 184 б.е. невърнати от читатели от фонда на „Заемна“ на стойност 1019,57
лв.; № 2/2019 - 148 б.е. овехтели и повредени от фонда на отдел „Методичен“ на
стойност 36,76 лв.; № 3/2019 - 4 778 б.е. остарели по съдържание от фондовете на
читални „Обществени науки“, „Изкуство“, „Техника и приложни науки“ на стойност
1 516,52 лв.
Книгоосигуреност на жител - 0,06

книгоосигуреност на читател – 1,08

ОБРАБОТКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
През изтеклата година са обработени и каталогизирани 3 790 б.е. Създадени са записи
в ЕКК, документите са технически обработени и ритмично предавани в отделите и
филиалите на библиотеката.
Към 31.12.2019 г. ЕНН съдържа 35 549 записа. Продължи работата по цялостно
разкриване на фонда в ЕКК и към момента в него са отразени всички документи,
постъпили в библиотеката от 1996 г. до момента.
През 2019 г. продължи работата по обособения фонд „Редки и ценни книги“.
Заглавията в него вече са 94, представени в ЕКК с 217 записа.
Извършено е прекласиране и пресигниране на наличните книги от отдели 80 и 82 на
УДК в справочния фонд на читалните и Справочно-библиографски отдел.

За поддържане на традиционния служебен каталог /ГК/ са описани и вмъкнати 1798
фиша.
Продължи редакцията на ЕКК, която започна след въвеждане e-Lib Prima, с
обединяване на многотомни издания, редакция на авторска отговорност, уеднаквяване
на записи.
СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Регистрираните през 2019 г. устни справки и консултации са 1754, 288 от тях дистанционни, 73 – краеведски.
Текущата периодика, книги, алманаси, сборници и др. са аналитично разкрити в 2085
записа в електронната база данни като 639 от централната периодика и 1446 – от
местния печат. Новите книги са 90 т., фондът на отдела е 1792 т.л.
В база данни АОС в читалните„Обществени науки“ и „Изкуство“ са въведени 1950
записа.
Краезнание
През 2018 г. са изготвени и отпечатани 2 библиографски указателя: „60 години
Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ и „ Източни Родопи – традиции, празници,
обичаи, фолклор“, финансиран от МК по
проект „Регионална библиотека
„Н.Й.Вапцаров“ – експертно-консултантски, обучителен и краеведски център на
Източните Родопи“. По заявка на потребители са изготвени
5
писмени
библиографски справки. За сп.„Родопи“ – 3 библиографски прегледа на новите книги в
отдел Краезнание. Прегледите са публикувани в кн. 1-2, 3-4, 5-6. В ББИА онлайн и
сп.„Родопи“ са публикувани статии, посветени на 60 годишнината на библиотеката.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ
През 2018 г. в библиотеката са регистрирани 3577 читатели, до 14г. - 1825.
Посещенията в библиотеката са 43922. От тях за ползване на фондовете на
библиотеката – 42614, за ползване на интернет – 3802, посещения на събития – 915,
виртуални посещения – 30,5 хиляди. Страницата на библиотеката в социалната мрежа
„Фейсбук“ /www.facebook.com/libkli/ има 1160 последователи и 4995 приятели
/www.facebook.com/librarykardjali/
Заетите през 2019 г. библиотечни материали са 53991 б.е., за дома – 30467 б.е.
Изпълнени са 8 заявки по МЗС.
В информационно-обучителния център „Библионет“ са проведени 2 обучения по
информационна и комуникационна грамотност с 20 участници; обучение по
компютърна графика с 9 участника, 5 обучения „Първи стъпки в програмирането с
робота Финч“ с участието на 60 деца; 10 обучения с Пчела-робот с участието на 220
деца, 2 обучения на потребители за работа с мобилни устройства, едно обучение по
киберсигурност.
посещаемост – 11,6; обръщаемост – 20,8%; читаемост – 15,1; обхват – 5,7%

КООРДИНАЦИОННА И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ
Проведени бяха:
Обучение на новоназначени библиотекари без библиотечна
квалификация по минимум библиотечна техника /МБТ/.
Надграждащо обучение по ИКТ.
Работна среща „Статистика, статистически показатели и стандарти“.
Кръгла маса „Електронни услуги в читалищните библиотеки“.
Работна среща „Обмен на добри практики за краеведски изследвания от обществените
библиотеки и представяне на културното наследство на региона“, РБ „Захарий
Княжески“ – Стара Загора. Посещение на 7 читалищни библиотеки и оказване на
експертна помощ на място.
Актуализирани са данните на 66 читалищни библиотеки в РОБ. През 2019г.
методистът е направил 231 консултации : РОБ - 76; проекти - 43, статистика – 85 и
библиотечна дейност - 27.
Методистът на библиотеката е взел участие в 2 национални работни срещи на
секцията на методистите към ББИА.
АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ, ИНТЕРНЕТ
Закупен и конфигуриран Web server - е-Lib-PRIMA Server и SSL сертификат:
ilib.libkli.com. От 2019 г. Автоматизираната библиотечна система е вече в изцяло в
нова среда - i Library. Закупен е модул „Моята библиотека” - i-Lib Модул i-Lib
MyLibrary Ver.1.6 - Функции по on-line обслужване на читателите.
Реконструкция и обновяване на цялата визията на библиотечния сайт:
/libkli.com/, инсталиран модул Cookie към libkli.com, инсталиран и конфигуриран в
сайта на библиотеката.
SSL сертификат. Съдържание на сайта – 1585 файла, 221 страници.
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 https://libkli.com/, както и профилите на
библиотеката във Facebook, Facebook фен страницата, Instagram, Pinterest, Twitter и
Youtube.
Регионална библиотека „Никола Вапцаров” се включи в 19-тата европейска седмица
„All Digital Week ”. На 27 март 2019 г. деветокласниците от Средно училище с
природо-математическа насоченост „Отец Паисий” – гр. Кърджали придобиха нови
знания и умения по темата за Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез
развитие на умения в киберсигурността.
Разработен и публикуван курс за работа с таблет или смартфон под мобилните
платформи Android - Google Inc, iOS / iPhone - Apple Inc, Windows Phone /WP/ Microsoft.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Подготвени и издадени са два библиографски указателя: „60 години Регионална
библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и „Източни Родопи – традиции, празници, обичаи,
фолклор“ - реализиран с финансовата подкрепа на МК по проект
„Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров“ – експертно - консултантски,
обучителен и краеведски център на Източните Родопи“.
КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Общ брой на организираните събитията : 339
Общ брой на участниците в събитията: 3790
Проведени са 34 библиотечни екскурзии, подредени са 15 изложби и 88 витрини. На
сайта и фейсбук страницата на библиотеката редовно са публикувани информационни
списъци с кратки анотации за новите книги, списъци с най-четени автори за месеца,
публикации за знакови личности от Кърджали и региона.
ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПАРТНЬОРСТВА
Генерация код – обучение с роботите Финч В рамките на проект „ Генерация код”, с
помощта на 10 робота Финч, дарени на РБ „ Н.Й.Вапцаров“ от Посолството на САЩ,
13 четвъртокласници направиха своите първи стъпки в програмирането и получиха
първия си сертификат. В периода 20 февруари – 31 март 2019 г. се проведоха 10
занятия по два астрономически часа. Проектът се реализира с финансовата
подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на грант
SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ в България.
Приключи изпълнението на проект „Библиотеката и децата - заедно можем повече“ в
рамките на благотворителна кампания „Избери за да помогнеш“ на РайфайзенБанк –
България. На 30 май бе открит обновения ДО.
През 2019 г. библиотеката разработи и изпълни проект „Регионална библиотека
„Н.Й.Вапцаров“ – експертно-консултантски, обучителен и краеведски център на
Източните Родопи“ към МК за допълнителна субсидия за регионални дейности в
размер на 4 813 лв.
Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” участва в двете конкурсни сесии на програма
“Българските библиотеки центрове за четене и информираност” на Министерство на
културата. Получената подкрепа по двата проекта е на стойност 31 752 лв.
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Събитията, които регионалната библиотека организира, са отразени в 92 публикации
в местните печатни и електронни медии. По повод 60 годишнината на библиотеката,
Общинско радио – Кърджали в рубриката си „Култура”, излъчи поредицата „60
години в храма на книголюбието в Кърджали - РБ "Н.Й.Вапцаров". В 6 предавания

бяха представени отделите на библиотеката. Работата на библиотеката е била тема и
на 14 интервюта и 3 брифинга.
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
И през тази година колеги от библиотеката взеха участие в събития, организирани от
библиотечната общност:
Национални срещи на методистите от регионалните библиотеки –София, НБКМ - 27
март 2019 г.; Кърджали, РБ „Н. Вапцаров” - 3 октомври 2019 г.;
Участие в общото отчетно събрание на ББИА, София, БАН – 28 март 2019 г.;
Конференция „16 десетилетия - от книжовно средище до навигатор в цифровия свят”,
Пазарджик, РБ „Н. Фурнаджиев” - 11-12 април 2019 г.;
Регионална среща - "Адаптиране и въвеждане на нови услуги в библиотеките" по
проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното
образование в обществените библиотеки", гр.Кърджали, РБ „Н. Вапцаров” – 20 май
2019 г.;
Национална
конференция
"Библиотеки.
Потребители.
Предизвикателства",
гр.Кърджали, РБ „ Н. Вапцаров” – 21 май 2019 г.;
Юбилейна конференция "Краезнанието - отговорност към миналото и поглед към
бъдещето", гр.Смолян, РБ „Н. Вранчев” – 29 май 2019 г.;
Юбилейна кръгла маса "140 г. Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, НБИВ –
15 октомври 2019 г.;
Национален форум "Библиотеките днес", София – 6 - 8 ноември 2019 г.;
Представител на библиотеката участва в работна група от библиотечни специалисти
от регионални библиотеки (Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Монтана и Пазарджик)
и Министерството на културата, които посетиха библиотеки в провинция БаденВюртемберг в Германия (Хайделберг, Карлсруе, Щутгарт, Елванген, Констанц) чрез
проект „Информацията преди всичко: из опита на немските публични библиотеки”,
реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и програма
„Мобилност“ на Национален фонд „Култура” и с любезното съдействие на
Югоизточноевропейския български културен институт в Елванген, филиал на БКИ Берлин – 25 - 29 юни 2019 г.
XVIII национална научна конференция с междунродно участие „Библиотеки - четене комуникации“ и честване на 130-годишния юбилей на РБ „Петко Р. Славейков“,
Велико Търново, РБ „П.Р.Славейков” – 14-15 ноември 2019 г.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Редовно се провеждат инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд.
Учредената група по условия на труд, която работи съгласно всички изисквания на
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни
актове, свързани с неговото приложение е провела 4 заседания през годината. Въз
основа на годишния план, са реализирани дейности свързани с пожар, бедствия и
аварии; със сградния фонд; с факторите на работната среда: микроклимат, шум,
осветление, вибрации; с работното оборудване и с ГУТ. През 2019 г. са актуализирани
оценките за условията на труд, професионалния риск и оборудването. Извършена е
профилактика на пожарогасителите и противопожарните кранове.

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И СГРАДЕН ФОНД

На 30 май 2019 г. в РБ „Н. Й. Вапцаров” в Кърджали бе открит напълно обновения и
ремонтиран Детски отдел. Това стана възможно благодарение на благотворителната
кампания на Райфазенбанк „Избери за да помогнеш 2018”, в който библиотеката
участва с проект „Библиотеката и децата – заедно можем повече “. Със събраните
средства са закупени нови мебели, интерактивни пособия и помагала, специализирана
литература за родители и ресурсни учители. Отделно от това със средства от бюджета
на библиотеката са боядисани стените и таваните, монтирана е нова дограма,
подновени са работните места на библиотекарите.
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.
Проведени са 17 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.

