Регионална библиотека „Христо Смирненски”- Хасково

ОТЧЕТ

ЗА 2016 ГОДИНА

През 2016 г. Регионална библиотека “Христо Смирненски”Хасково работи усилено за изпълнение на своите основни задачи, които са
гаранция за утвърждаването й като основен културно- информационен
център в региона.
1. Осигуряване равен достъп до информация на всички
граждани, независимо от пол, възраст, образование и социален статус.
2. Поддържане на библиотечните колекции с актуални
заглавия от всички отрасли на знанието и на всички носители на
информация.
3. Съхраняване на културно- историческото наследство на
региона чрез дигитализиране на част от краеведския фонд.
4. Прилагане на съвременните информационни технологии във
библиотечните дейности, което осигурява по- пълното и бързо задоволяване
на читателските потребности.
5. Индивидуална работа с потребителите, особено с децата, за
формиране на читателски умения в най- ранна възраст.
6. Издателска и популяризаторска дейност:
- изработване и издаване на библиографии,
препоръчителни списъци, дипляни и др, по – повод бележити дати и
годишнини от националния и местен календар;
- организиране на изложби, витрини, изготвяне на
презентации и др.
7. Активно участие със инициативи и дейности в културния
календар на Община Хасково и провеждане на самостоятелни срещи с
писатели, културни дейци в рамките на Националната библиотечна седмица,
Маратона на четенето и др.
8. Указване
на
експертно-консултантска
помощ
на
библиотеките от региона.
9. Разширяване партньорството с институции, сдружения,
обществени организации, съюзи и библиотеки от страната.
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БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ
І. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ
ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ
Към 31.12.2016 г. фондът на РБ „Хр. Смирненски” наброява
409479 тома. От покупки и дарения във библиотечните колекции през
отчетния период са постъпили 2931тома литература, на обща стойност 33334,
37 лв. Абонирани са 93 заглавия на периодични издания, от които 3 в
електронен вид, на обща стойност 5784,41 лв лв.Закупените със собствени
средства 1545 тама литература са на стойност 19776, 68 . Общата сума ,
която библиотеката е отделила от бюджета за книги и абонамент на
периодични издания е 25561.09 лв. Благодарение волята на дарителите –
граждани, читатели и издателства - в библиотеката са постъпили 1233 г., на
стойност 10720, 11 лв. Имената на лицата и организациите, които са
дарили книги на библиотеката през 2016 г. са публикувани с благодарност на
нашия сайт.
Новорегистрираната литература за 2016 г.е разпределена по
вид и език и отрасли на знанието, както следва:
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По отрасли за знанието
УДК
0
1
2
3
5
61
62/69
63
7

Отрасли
Общотдел
Философия
Религия
Общест. науки
Естест.науки
Медицина
Техника
Селскостоп.
Изкуство
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2016 г.
79
68
45
287
118
90
45
15
58

79
8
80
82
9
91
D8

Спорт
Худ. Литература
Езикознание
Литературозн.
История
География
Детска худ. литература
Общо

25
1163
39
53
133
11
702
2931

Съотношението на детска, художествена и отраслова
литература спрямо общия брой новонабавена е съответно: 23,95% - 39,79% 36,36%.
Отчислена литература за 2016 г. са 586 тома.
Чрез ретроконверсия през 2016 г. бяха обработени 629 системни номера, с 48
повече от предходната година.
Новопостъпила литература по фондове
Всичко Д
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ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ. СПРАВОЧНО –
БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЧИТАТЕЛИ
ЗАЕМНА
ЧИТАЛНЯ №1
ЧИТАЛНЯ №2
ИЗКУСТВО
СОВ
ОЧД
ВСИЧКО
Уникални потребители
на сайта на библиотеката
Уникални потребители
на страницата във
facebook
Всичко onlain
потребители
3

2016 г.
1573
86
6
4
1669
1422
3091
4236
67736

71972

ВСИЧКО

147035

Читатели специалисти за 2016 г. сравнени с тези от 2015 г.
Година
2015
2016

ИТР
119
92
-27

СС
17
14
-3

МС
82
79
-3

ТН
35
27
-8

ХН
376
388
+12

КПР
36
30
-6

У
9
9
-

Сл
27
30
+3

Новорегистрираните читатели за 2016 г. са 3091. със 155 по-малко от
предходната година. Читателите деца са 1422 – 46% от обшия брой и с 84 помалко от 2015 г . С 37% са се увеличили onlain потребителите, благодарение
на Фейсбук страницата ни, където потрбитеите са с 45008 повече от миналата
година. Ако при публикации във Фейсбук препращаме към интернет
страницата ни за повече информация, ще увеличим уникалните потребители
и там и ще популяризираме още повече дейността на библиотеката
Заетите материали през 2016 г. са 107826 , което е с -14563 библиотечни
единици по-малко в сравнение с 2015 г. От тях 82561 книги, 24864
периодични издания, 159 графични издания, 64нотни. По език раздадената
литература се разпределя както следва: 106635 на български език, 173 – на
руски, 615- на английски, 223 – на немски. В Детски отдел заетата литература
е 25228, с 1240 повече от миналата година и е 23,39% от раздадената
литература. В Заемна за възрастни раздадената литература е 47,9% от общата
и с 9521 тома по-малко от 2015 г. В читалните за възрастни , Краезнание и
СБО са раздадени общо 30946 библиотечни единици , или 28,69 %.
Основните показатели - читатели и раздадена литература са чувствително
занижени в сравнение с 2015 г. Има разбира се обективни причинистроителството на асансьора в библиотеката през четвъртото тримесечие.
Сравнени с показателите от 2015 г. читателите са със 135 по-малко , а
раздадената литература с 3551 по-малко.
ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ ЗА 2016 Г.
ЗАЕМНА
51652
ЧИТАЛНЯ№1
21507
ЧИТАЛНЯ №2
7844
ИЗКУСТВО
1408
КРАЕЗНАНИЕ+СБО
187
СОВ
82598
ДЗ
22089
ДЧ
3139
ОЧД
25228
ВСИЧКО
107826
Раздадената художествена литература за 2016 г. е 40748 тома,
представлява 37,79% от общия брой раздадени библиотечни единици и е с
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е с 4748 по- малко от 2015 г. Детската художествена литература е 15901, с
3356 по-малко от предходния период. Отрасловата литература раздадена от
СОВ е 43214 , с 3551 по-малко от 2015 г., а детската отраслова е 4344, с 387
по- малко от миналата година. Литературата по точни и приложни науки
представлява 7,38%, а хуманитарни науки 30,40% от всички раздадени
материали .
Читаемост – 34,88
Посещаемост – 17,16
Обръщаемост – 0,26
Обхватност – 5,6
През 2016 г. посещенията в библиотеката са 53043, със 12653 по-малко от
2015 г.
ПОСЕЩЕНИЯ

2016 Г.
2016 г. В това число от

мероприятия

ЗАЕМНА
ЧИТАЛНЯ №1
ЧИТАЛНЯ №2
ИЗКУСТВО
КРАЕЗНАНИЕ+СБО
СОВ
ДЗ
ДЧ
ОЧД
ВСИЧКО
ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА
НА СТРАНИЦАТА ВЪВ
facebook
onlain ПОСЕЩЕНИЯ
ВСИЧКО

13371
8515
3176
1126
28
26216
24329
2498
26827
53043
21437
97829

708
420
1128
1340
400
1740
2868

119266
172309

Работа с компютърната техника –интернет и текстообработка в минути:
ИНТРНЕТ В МИНУТИ
ЧИТАЛНЯ №1
ЧИТАЛНЯ №2
ВСИЧКО

2015 г.
357593
131759
489352
5

2016 г.
234239
158137
392376

разлика
-123354
+26378
-96976

Писмени справки:
Читалня №1:
1. Корпоративна социална отговорност -16 загл.
2. Римско право- 4 загл.
3. Антикризисно управение
Краезнание:
1.„Биографични данни за Симеон Стоянов;
2. „Георги Фотев - биография”;
3. „Занаятите в Хасково”;
4. „Нестор Марков”.
СБО:
1. Никола Инджов – 32 загл.
2. Иван Маринов – 11 загл.
3. Атанас Ванчен дьо Траси – 3 загл.
4. Био-библиографска справка за лауреатите на „Южна пролет”
2016г. – 3 загл.
5. Емиграцията и младежта – 22 загл.
6. Литература за Вълко Грозев в периодичния печат – 20 загл.
7.Управление на икономиката. Ролята на ръководителя – 8
загл. на книги, притежавани от РБ.
8. Регламент, лауреати и жури на конкурса „Южна пролет” от
началото до днес. – 145 загл.
Устни справки – 6- Читалня №1
22 - СБО
5 – Краезнание
Читалня №1: Прегледани 386 източници, описани 545 материали по
литературознание и вмъкнати 1298 фиши в каталога и картотеката.
Читалня №2: Прегледани 193 източници, описани 111 материали по
литературознание и вмъкнати 137 фиши в каталога и картотеката.
Изкуство: Прегледани 474 източници, описани 782 материали по
литературознание и вмъкнати 909 фиши в каталога и картотеката.
Изготвени са музикални записи на граждани, обществени институции и
организации – с продължителност 2545 мин. (над 42 часа)
СБО: Описани 675 материали за актуалната картотека. За краеведската
картотека- прегледани 41източника и описани 402 материали.
Междубиблиотечно заемане / МЗС /
По искане на читатели от други библиотеки в страната са изискани 73 заявки
за литература - книги, статии и др. материали. Изпълнени са 62 .
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От фонда на библиотеката изпратени до други библиотеки – 1 книга и 5
сканирани материала.

III. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Био-библиографски
справочник
на
участниците
в
Литературните дни „Южна пролет“ 2016.
2. Био- библиография за носителя на наградата „Александър
Паскалев“ за 2015 г. Вълко Грозев.
3. Препоръчителна библиография – “Всички заедно: Лица със
специални потребности. Аутизъм. Синдром на Даун”.
4. Био- библиографски справочник на участниците в XLI
Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова.
5. Бе подготвена за печат био- библиография по повод 115 г. от
рождението на Недялка Симеонова.
6. Подготвена бе за електронно генериране библиография за
Нестор Марков, по повод 180 г. от рождението му.
Препоръчителни списъци
Читалня№1
1. 150 години от рождението на д-р Кръстьо Кръстев.
Читалня №2
2. „Кинология“ .
Изкуство
3. „Тайните на актьорското майсторство” - по повод 160 год.
български театър.
Детски отдел
4. Препоръчителни списъци за лятната ваканция.

ІV. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
1. През 2016 г. бе изработен Бюлетин „Редки и ценни издания“,
част от „Дигитална библиотека Хасково“. Бюлетинът включва книги и
периодични издания на издателство „Александър Паскалев“, притежавани от
библиотеката, творби от Нестор Марков, Асен Златаров, Георги Стоилов и
Любомир Тенев. 36 изображения на заглавните страници бяха обработени и
прикрепени към библиографските записи.
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2. Бяха сканирани и обработени 387материали необходими за
дигиталните варианти на библиографиите „Недялка Симеонова“ и „Нестор
Марков“ и бюлетина „Редки и ценни издания“.
3. През декември бе инсталиран за тестване нов модул „Моята
библиотека“.
4. Сайта на библиотеката се актуализира с информация за
предстоящи културни събития, организирани от библиотеката или отзвука от
тях. Посещенията(сесии) на сайта са 7818, показвания на страници 21437.
Посещенията на страницата ни във Facebook – 124763. Оnlain посещенията
са общо 1325581. Чрез социалната мрежа ние получаваме мнения и
предложения от наши ползватели. Тази обратна връзка ни е много полезна.
Използвайки възможностите на програмния продукт бяха обработени
заявките на 258 читатели.
V. УЧАСТИЕ В И ПРОГРАМИ И ПРОЕКТ
През 2016 г. РБ“Хр. Смирненски“ участва в четири проекта:
1. „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации“ –
по ИНТЕРРЕГ- ИПП България –Турция, в партньорство с НПО към
Тракийския университет в Одрин
2. „Родопи +“ по ИНТЕРРЕГ- ИПП България – Гърция, в
партньорство с РБ „Н. Й. Вапцаров“- Кърджали , водеща организацияТракийски университет „Демокрит”- Орестиада, Гърция.
3. „ Иновации, икономичност, съхранена природа“ – към EVN
за България.
4. „Кой чисти в природата?“- с подкрепата на Фондация
„Глобални библиотеки – България” в Конкурс за проекти – 2016
„Библиотеката – активен участник в обществения живот” .Партньори:
Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, ОУ „Христо
Смирненски“ – Хасково, Библиотека при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров
1961” гр.Маджарово.
Спечелени проекти:
1. „Кой чисти в природата?“- финансиране 3050 лв., и 20%
лично участие.
2. „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации“ –
по ИНТЕРРЕГ- ИПП България –Турция, финансиране- 93460 €
Един проект е в процедура на оценяване.

VІ. КУЛТУРНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
1. Бяха изнесен тематични беседи пред 420 ученици, посетили
организирано изложбите „Апостолът на българската свобода Васил Левски в
литературата и изкуството” и „Шедьоври на световното приложно изкуство.
2. Мартенска надпревара - презентация – литературна игра.
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3. 2 април – Международен ден на детската книга – презентация
за приказния свят на Ангел Каралийчев пред деца от ОДЗ „Зорница”.
4. В рамките на Маратон на четенето –„ Приказни герои”,
презентация пред възпитаници на ОДЗ „Слънце”.
5. На 20 и 21 октомври в рамките на Европейската седмица на
програмирането (Europe Code Week) в Детски отдел на РБ „Хр. Смирненски”
се проведе обучение за деца по програмиране с робота Финч. Гост – лектор
бе Валентина Терзиева от Градска библиотека „Пеньо Пенев”,
6. На 22 октомври ученици от ОУ „Хр. Смирненски“, гр.
Хасково, СОУ ”Д. Маджаров, гр.Маджарово и Клуб по фотография при
Младежки център, Хасково посетиха Природозащитен център „Източни
Родопи“. Участниците се запознаха с дейността на центъра, със защитените
растителни и животински видове в района, начина на живот на лешояди,
соколи , орли и др. птици. Наблюдаваха местообитанията и поведението на
чистачите на природата- лешоядите. Посещението е по проект „Кой чисти в
природата“, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки
7. 25 октомври - Открити лекции „Висше образование в САЩ”
на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”.
Лектор: Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ.
8. По повод Деня на народните будители пред деветокласници
от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров” в Хасково бяха изнесени
презентациите: „365 години от отпечатването на сборника с молитви
„Абагар” и „Нови услуги в Регионална библиотека „Христо Смирненски”.
9. В Деня на народните будители ученици от ОУ „Иван Рилски”
посетиха Детския отдел на библиотеката. Четвъртокласниците се запознаха с
живота и делото на Хасковските будители – Тодор Запрянов, Нестор Марков,
Асен Златаров , Петър Берковски и Александър Паскалев.
10. На 30 ноември и 1 декември се проведе обучение на деца от
втори и шести клас на ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Хасково и СУ „Д.
Маджаров”, гр. Маджарово на тема „Редки и защитени растителни и
животински видове в хасковски регион” с лектори Стойчо Стойчев и
Николай Терзиев. Обучението е част от проекта „Кой чисти в природата“
11. На 3 декември пред ученици от ОУ „Хр. Смирненски” бе
представено ниво 3 по програмиране с робота Финч.
12. Третокласници от СОУ „Паисий Хилендарски” посетиха
изложбата „От Игнажден до Васильовден” в рамките на проекта „Твоят час”
и бяха запознати с по-интересните обичаи и ритуали, характерни за зимните
празници.
13. Проведени са 2 екскурзии –беседи с ученици от осмите
класове, с цел запознаване младите читатели с условията за ползване на
библиотеката, услугите, които се предлагат, работа с традиционните каталози
и картотеки, с електронния каталог на библиотеката и с бюлетините.
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
1. В началото на месец януари бяха обявени най- активните
читатели в Детски отдел и Читател на годината, 2015 г. в отдела за възрастни.
2. На 9 февруари бе представена първата книга на Любомира
Петева „Първата“.
3. „Апостолът на българската свобода Васил Левски в
литературата и изкуството”- изложба от документални и художествени
творби, портрети , паметници, репродукции на картини, грамофонни плочи ,
нотни издания посветени на Дякона.
4. На 24 март гостува Румен Стоичков , радио журналист в
БНР, водещ на „Нощен хоризонт”, с своите книги „Някъде там“ , „Из
стръмнините на България“ и „Преди забравата”
Маратон на четенето
5. На 1 април бе представена стихосбирката на Йордан
Атанасов „Лъч от обич“. Слово- Иван Енчев.
6. На 2 април- Международния ден на детската книга , децата
от ОДЗ „Зорница” се запознаха с приказния свят на Ангел Каралийчев.
7. Ученици от 6 клас на ОУ „Хр. Смирненски” първи
посрещнаха книгите от инициативата "Пътуващи буккросинг сандъчета" на
Българската библиотечно-информационна асоциация.
8. В рамките на Маратона на четенето пред възпитаниците на
ОДЗ „Слънце” бе представена презентацията „Класически приказни герои”.
9. „О, движенье славно…!” - Изложба, посветена на 140годишнината от Априлското въстание.
Литературните дни „Южна пролет”
10. Среща- разговор на дебютантите с журито на националния
конкурс.
11. ИК „Персей” представи сръбския автор Милош Латинович
и първата му книга на български „Сто дни дъжд“ небето”.
12. Приключение в света на книгата с Петя Кокудева, носител
на „Пегас“ за 2012 г.
13. На 20 април, в рамките на XLIV-те Литературни дни
„Южна пролет” гостува Георги Бърдаров- победител в телевизионното
предаване „Ръкописът“ по БНТ.
14. 27 април – отбелязване 150 г. от рождението на Пенчо
Славейков, съвместно с Фондация „Безсмъртни българи“.
Национална библиотечна седмица (9 - 13 май 2016 г.)
Библиотеката днес – място за всеки
15. " И ний сме дали нещо на света..." – изложба, посветена
на 1190 год. от рождението на св. Константин - Кирил Философ, 1130 год. от
пристигането на учениците на Кирил и Методий в България и 160 год. от
първото честване на 24 май като ден на българските просветители Кирил и
Методий .
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16. Представяне книгата на Маргарита Петкова „Болката
отляво, слово Пламен Тотев - управител на издателска къща „Персей“.
17. Среща с Христо Стоянов и книгата му „Ами това е”.
18. Весела Фламбурари с книгата си „Мина, магиите и бялата
стъкленица” .
19. По повод 24 май в галерия „Форум“ бе открита изложба на
икони. РБ „Хр. Смирненски“ участва с фототипни издания на уникални
ръкописи от фонда на библиотеката.
20. Н 8 юни в Детския отдел петокласничката Йоана Аврамова
представи своята първа книга „Лудориите на Рой и Родни”. Творбата печели
първо място в Националния конкурс „С вяра в бъдещето” на Сдружение за
ново образование.
21. С изложба „Шедьоври на световното приложно изкуство”
РБ „Христо Смирненски” отбеляза Деня на занаятите – 29 юни.
22. С танц и авторска музика Петя Дичева представи новите си
книжки "Необикновените приключения на пирата Вилмор" и "Песнички за
малки музиканти" .
23. На 12 юли бе представена енциклопедията "България в
първата световна война 1914-1918" Автори: Милан Куманов, Десислава
Костадинова и Тодор Тодоров. : Регионална библиотека съвместно, Община
Хасково и РИМ – Хасково.
Лято в библиотеката
всяка сряда от 6 юли до31 август
24. На 6 юли стартира Лято в библиотеката с забавни приказки,
игри и рисуване на открито.
25. 13 юли - децата се потопиха в „Океаните” с Николай
Терзиев от БДЗП, Хасково.
26. 20 юли – История на грамофона и виниловата плоча.
27. 27 юли – Презентация на тема „Здравословно хранене“,
рисунка на любим плод и награда- свежи плодове.
28. 3 август- Лятна работилница.
29. 10август- Нарисувай ми приказка.
30. 17 август – прожекция на филм за Васил Левски.
31. 24 август – Приказка от грамофона.
32. 31 август – Закриване на Лято в библиотеката. Участниците
получиха грамоти, книжки и безплатен годишен абонамент за библиотеката.
Дни на Хасково (5-11 септември)
33. Занаятите в Хасково от края на 19 и началото на 20 век“изложба от книги, албуми и периодични издания.
34. „Моето лято“ – изложба от детски творби, изработени по
време на „Лято в библиотеката“, 2016 .
35. На 10 септември в Хасково стартира кампанията “Стара
хартия за нова книга”, организирана от „ЕКОПАК България“ АД и Книжен
център „Гринуич“ и със съдействието на Община Хасково и Регионална
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библиотека „Хр. Смирненски“. РИОСВ Хасково също взе участие в
Националната кампания, предаде над 100 кг. хартия, а получените срещу
нея 20 нови детски книги дари на Детския отдел на библиотеката.
36. 6 октомври - Представяне книгата на Магдалена Манчева
„Повест за училището“, с участието на академик Марин Кадиев .
37. На 12 октомври РБ „Хр. Смирненски“, Сдружение на
писателите в гр. Хасково и Клуб на дейците на културата, със съдействието
на Община Хасково представиха книгата на Иван Маринов „Южни сияния“.
38. По повод Деня на народните будители – 1ноември
РБ „Христо Смирненски” представи дигитална изложба „180 години от
рождението на Нестор Марков”.
39. 18 ноември -Премиера на втория роман на Георги Николов
„Пушачът“.
40. 23 ноември - Представяне дебютният роман на Димитър
Запрянов "Кръстопът".
41. 29 ноември – Представяне книгата на Йордан Нанчев
„Край реката с тополите“, съвместно с Община Хасково и Сдружение за
култура „Хасково“ .
42. „Вълшебница на цигулката“- дигитална изложба по повод
115 г. от рождението на Недялка Симеонова.
43. На 1 декември, съвместно с Дружество на писателите –
Хасково бе представена книгата на Величка Тилева „Всеки миг е любов“.
Слово: Мина Карагьозова.
44. 7 декември- Творчески портрет на литературния критик
Благовеста Касабова. Слово: Мина Карагьозова.
45. На 14 декември Георги Балабанов представи своята книга
„Молитва за земята“.Съорганизатори:
РБ „Христо Смирненски” и
Дружество на писателите – Хасково.
46. „От Игнажден до Васильовден” изложба по повод
Коледните и Новогодишни празници.
47. „100 години, 100 плаката“- пътуваща изложба библиотечни
плакати от цял свята на фондация „Деца на България“.

КАМЕРНИ ИЗЛОЖБИ И ВИТРИНИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ОТДЕЛИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заемна за възрастни
160 г. от рождението на Стоян Михайловски.
80 г. от рождението на Георги Данаилов.
140 г. от рождението на Джек Лондон.
Витрина „Обичани обичаи”.
80 г. от рождението на Марио Варгас Льоса.
195 г. от рождението на Георги С. Раковски.
140 г. от Априлското въстание.
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8. 400 г. от рождението на Уилям Шекспир.
9. 150 г. от рождението на Пенчо Славейков.
10. Витрина „Традиции и обичаи за Велик ден”.
11. 170 г. от рождението на Хенрих Сенкевич.
12. 120 г. от рождението на Арчибалд Кронин.
13. 80 г. от рождението на Стефан Цанев.
14. 75 г. от рождението на Станислав Стратиев.
15. 100 г. от смъртта на Димчо Дебелянов.
16. 160 г. от рождението на Оскар Уайлд.
17. 195 г. от рождението на Фьодор Достоевски.
18. 110 г. от рождението на Емил Коралов.
19. Витрина за Коледните и Новогодишни празници.
Читалня№1
1. 160 години от рождението на Стоян Михайловски –
български поет, сатирик, баснописец (1856 1927).
2. 240 години от рождението на Ернст Теодор Ам. Хофман –
германски белетрист, композитор и художник (1776 – 1822).
3. 115 години от рождението на Тодор Боров – български
библиограф и библиотековед (1901- 1993).
4. 130 години от рождението на Людмил Стоянов – български
писател,
литературовед (1886 – 1973).
5. 160 години от смъртта на Хайнрих Хайне – немски поет и
критик (1797 – 1856).
6. 90 години от рождението на Иван Давидков – български
поет и преводач (1926 – 1990).
7. 420 години от рождението на Рене Декарт – френски
философ, математик, физик и физиолог (1596 – 1650).
8. 195 години от рождението на Шарл Бодлер – френски поет,
предтеча на символистите (1821 – 1867).
9. 170 г. от излизането на брой първи на „Български орел”първият български вестник, под редакцията на Иван Богоров – 1846 г.
10. 140 г. от Априлското въстание през 1876 г.
11. 400 г. от смъртта на Мигел де Сервантес – испански
писател (1547 – 1616).
12. 400 г. от смъртта на Уилям Шекспир – английски поет и
драматург (1546 – 1616).
13. 150 г. от рождението на Пенчо Славейков – български поет
и преводач (1866 – 1912).
14. 160 години от рождението на Зигмунд Фройд – английски
невропатолог и психоаналитик ( 1856 – 1939).
15. 100 г. от смъртта на Лука Касъров – публицист и
лексикограф, съставител на първата българска енциклопедия (1854 – 1916).
16. 130 г. от рождението на Никола Ракитин – български поет
(1886 – 1934).
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17. 145 г. от излизането на в. „Дума на българските емигранти”
в Браила, Румъния – първият вестник на Христо Ботев, 1871 г.
18. 160 години от рождението на Джордж Бърнард Шоу –
британски писател, драматург и есеист, ирландец по произход ( 1856-1950).
19. 1100 г. от смъртта на св. Климент Охридски – български
книжовник, ученик и пръв помощник на братята Кирил и Методий, създател
на Охридската книжовна школа (ок.840-916).
20. 80 г. от рождението на Стефан Цанев – български поет и
драматург (1936).
21. 190 г. от рождението на Неделя Петкова (баба Неделя) –
българска учителка, работила за разпространението на девическото
образование (1826-1894).
22. 75 г. от рождението на Станислав Стратиев.
23. Ден на европейските езици.
24. 100 г. от смъртта на Димчо Дебелянов – български поет
(1887-1916).
25. 135 г. от рождението на Стилиян Чилингиров – български
писател, етнограф, бивш директор на НБКМ (1881-1962).
26. 570 г. от рождението на Христофор Колумб – испански
мореплавател, открил континента Америка (1446-1506).
27. 110 г. от рождението на Емил Коралов – български писател
(1906-1986).
28. 30 г. от смъртта на д-р Маньо Стоянов – български
библиограф и изследовател на българската възрожденска книжнина (19031986).
29. 150 г. от излизането на в. „Македония” под редакцията на
П. Р. Славейков в Цариград (1866-1872).
30. 165 г. от рождението на Мелвил Дюи – американски
библиотековед, основател на първата професионална библиотечна
организация ALA и на първото библиотечно списание „Library journal”,
разработил Десетичната класификация (1851-1931).
Постоянни витрини:
„Нови книги”, „Бизнес идеи”, „Страни и събития”,
„Балканите”, „Педагогика – нови тенденции”, „Достъп до електронна
информация на хора с увреждания в българските библиотеки”, „Издания на
РБ ”Хр. Смирненски”, „Чуждоезиково обучение” /” Великото изкуство да се
научи много е да се започне с малко” Джон Лок/, „ Децата – нашето бъдеще“.
Читалня №2
1. Освобождението на Хасково от турско робство” .
2. Февруари - месец на трезвеността”.
3. 2 февруари - световен ден за опазване на влажните зони”.
4. Международен ден на водата.
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5. Международен ден на птиците (Чества се от 1906 г. По
силата на защитата на полезните птици)
6. Международен ден на здравето(Чества се от 1950 г.).
7. Международен ден на авиацията и космонавтиката
8. 55 г. от първия полет с космически кораб около Земята с
космонавт Юрий Гагарин-1961г.
9. Световна седмица на астрономията”.
10. 22 април-Световен ден на Земята”.
11. МАЙ-месец за защита на природата”.
12. 160 год. от рождението на Зигмунд Фройд- австрийски
невропатолог и психоаналитик (1856-1939)
13. Международен ден за борба с алергиите.
14. Международен ден на климата.
15. Световен ден на жертвите на СПИН.
16. Ден на парковете в България.
17. Международен ден за борба с тютюнопушенето.
18. Международен ден за опазване на околната среда.
19. Седмица на лечебните растения- Празник на билкитеЕньовден.
20. Международен ден на Слънцето.
21. Международен ден за борба с наркоманията.
22. Тайната на минералите и лечебните им свойства.
23. Международен ден без тютюнопушене.
24. Световен ден за защита на животните.
25. Световен ден на птиците.
26. Световен ден за борба с остеопорозата.
Постоянни витрини:
“Нови книги”, “Здрави и красиви”, “Храната да бъде
лекарство”, “Направи си сам”, “Жената красива и практична”, “Нашият
дом наша крепост”, “ За всяка болка има билка”, “Здрави и силни с
програмата на Малахов ”Хомеопатията - бъдещето на медицината”.
Детски отдел
1. 143г. от обесването на Васил Левски.
2. Мартенска витрина.
3. „Бисерче вълшебно” -2016 г.
4. 24-ти май Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост.
5. 100 години от рождението на Роалд Дал.
6. Хасковски будители.
7. Коледно приключение.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изкуство
В памет на Дейвид Бауи (1947 – 2016) .
90 г. от рождението на Васко Абаджиев (1926 – 1978).
260 г. от рождението на В. А. Моцарт (1756 – 1791).
Христо Стоичков на 50 години.
40 г. от смъртта на Златю Бояджиев (1903 - 1976).
В памет на Трифон Иванов (1965 – 2016).
110 г. от рождението на Давид Перец (1906 – 1987).
19 февруари – В памет на хасковския актьор Илия Добрев

(1942 - 2016).
9. 160 г. от рождението на Михаил Врубел (1856 - 1910).
10. 90 години от рождението на Анджей Вайда.
11. В памет на Йохан Кройф (1947 -2016).
12. 270 г. от рождението на Франсиско Гоя (1746 – 1828).
13. 140 г. от рождението на Кръстьо Сарафов (1876 - 1952)
14. Международен ден на спорта: „Спортът в световната
живопис”.
15. 13 110 г. от рождението на Самюъл Бекет (1906 – 1989).
16. В памет на Принс (1958 – 2016).
17. 160 г. от рождението на Ян Мърквичка(1856 - 1938).
18. 630 г. от рождението на Донатело (1386 – 1466).
19. 545 г. от рождението на Албрехт Дюрер (1471- 1528).
20. 140 г. от рождението на Сава Огнянов – (1876 – 1933).
21. 90 г. от рождението на Мерилин Монро (1926 – 1962).
22. В памет на Мохамед Али (1942 – 2016).
23. 90 г. от смъртта на Антони Гауди (1852 - 1926).
24. 80 г. от рождението на Красимир Кюркчийски
(1936 -2011).
25. 115 г. от рождението на Илия Бешков (1901-1958).
26. 410 г. от рождението на Рембранд ван Рейн (1606 - 1669).
27. 220 г. от рождението на Жан Батист Камий Коро (1796 1875).
28. 170 г. от рождението на Георги Данчов – Зографина (1846 –
1908).
29. В памет на Никола Анастасов (1932 – 2016).
30. 80 г. от рождението на Никола Гюзелев (1936 – 1914).
31. Световен ден на фотографията - История в снимки : „От
„камера обскура” до цифровия фотоапарат”.
32. 115 г. от рождението на Александър Жендов(1901 -1953).
33. 175 г. от рождението на Антонин Дворжак (1841-1904).
34. 110 г. от рождението на Дмитрий Шостакович (1906-1975).
35. 750 г. от рождението на Джото (1266 – 1337).
36. 90 г. от рождението на Георги Георгиев-Гец (1926- 1996).
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Постоянни витрини:
„Чудесата на световната архитектура” с отделни теми:
„Храмовете”, ”Дворците”, „Замъците”, „Кулите” и „Небостъргачите“.

VІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
1. През месец март двама библиотекари от сектор Обслужване
на възрастни читатели преминаха обучение съответно по:
-„Изследване потребностите на читателите и местните
общности“ в София
-„Тренингово обучение по библиотерапия“ в Стара Загора.
2. На 3 и 4 ноември в Регионална библиотека „Хр.
Смирненски” се проведе обучение на библиотекари на тема „Библиотеките и
поколението Z – предизвикателства и възможности” . Обучител: Наталия
Георгиева. Курсът е част от учебната програма на Центъра за продължаващо
образование на библиотекари при ББИА. Курса преминаха 12 библиотекари 9 от Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, двама от ГБ „П. Пенев” ,
Димитровград и един от ОНЧ „Заря- 1858 г.”, гр. Хасково.
3. 25 библиотекари от региона участваха в националния форум
„Библиотеките днес“ в Националния дворец на културата в София,
организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“ с подкрепата
на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“,. Представители на региона взеха
участие в пленарните сесии на тема: „Технологиите и бъдещето на
библиотеките“, „Достъп до информация и електронни услуги“, „Неформално
образование“, „Ранно детско четене“ и др.
4. През декември двама библиотекари от сектор Обслужване на
възрастни читатели преминаха обучение, организирано от PC-TM за работа с
новия модул „Моята библиотека“.
VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
В края на 2016 г. в РБ „Хр. Смирненски работят 30 щатни служители, от
които Директор, 22 библиотекари, 1 ИТ специалист , 1 ЗАС и 5 помощен
персонал. 11 служители са с библиотечно образование – 5 с магистърска
степен, 2 бакалавър, 4 специалисти по библиотекознание и библиография и
11 с друго висше образование с магистърска степен .
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Приходите за 2016 са: 483481 от които :
465820 лева от държавния бюджет, от тях 14460 за разгърната
площ.
3050 лв. по проект „Кой чисти в природата”, проектът
продължава и през 2017 г.
1017 лв. от ФГББ за участие на 25 библиотекари в
Националния форум.
5300 лв. за регионална дейност. Отчет: май 2017 г.
8294 лв. собствени приходи от такси.
Разходи: 272173 лв. - заплати на персонала
50346 в. задължителни осигурителни вноски от работодателя
20064лв. ДМС
Изразходвани средства за издръжка -73134, от които:
19561лв. за книги и материали за библиотеката;
17485, за вода, горива и енергия ;
8568лв. - текущ ремонт ( подмяна на 8 врати)
6250лв.- придобиване на ДМА(климатици 4 броя)Компютри и хардуер- 1200 лв.
РБ „Хр. Смирненски” приключи финансово добре 2016 г, без
неразплатени задължения.
07.02.2017 г.
Хасково

Изготви: Директор: ………………
Кирилка Страшникова
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