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ОТЧЕТ 

 

 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 Динамична и успешна - така може да се определи  2018 г.  за 

Регионална библиотека “Христо Смирненски”- Хасково. Зад това кратко 

определение на изминалата година стои усилената работа на екипа по 

изпълнение на основните задачи: 

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, брошури 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. 

8. Организиране и провеждане на срещи с писатели, културни 

дейци, премиери на книги в рамките на Националната библиотечна седмица, 

Маратона на четенето и др. 

9. Указване на експертно-консултантска помощ на библиотеките 

от региона. 

10. 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 31.12.2018 г. фондът  на РБ „Хр. Смирненски” наброява 

411004 тома. Постъпленията – До 27 февруари 2019 г. обработените 

постъпления са 3064 на стойност 35136 лв. От които 2872 книги, 125 

периодика 60 CD и DVD и 7 графика. Абонирани за 2019 г. са  110  заглавия на 

периодични издания, от които 3 в електронен вид, на обща стойност 7498 лв.. 

Закупени  със собствени средства библиотечни документи са  на стойност 

30513 лв. Общата сума , която библиотеката е отделила от бюджета за книги и 

абонамент на периодични издания е  38002 лв. Благодарение  волята на 

дарителите – граждани, читатели и издателства - в библиотеката са постъпили  

826 библиотечни единици.,   на стойност -    7497 лв. Имената на лицата, 

издателствата и организациите, които са дарили книги на библиотеката през 

2018 г. са публикувани с благодарност на нашия сайт. 

  
 

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ. СПРАВОЧНО – 

БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

  

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                       
 

                

ЧИТАТЕЛИ  2018 г. 

ЗАЕМНА 1596 

ЧИТАЛНЯ №1 84 

ЧИТАЛНЯ №2 10 

ИЗКУСТВО 4 

СОВ 1694 

ОЧД 1866 

ВСИЧКО 3560 

Уникални потребители 

на сайта на библиотеката 

5047 

Уникални потребители 

на страницата във 

facebook 

68765 

 

Всичко onlain 

потребители 

73812 

ВСИЧКО 77372 
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Читатели специалисти  

 

Година ИТР СС МС ТН ХН КПР У Сл 

2018 96 13 73 25 415 33 9 14 

 

Новорегистрираните читатели за 2018 г. са 3560. със 160 повече от 

миналата година. Читателите деца са 1866 – 52,41% от обшия брой. Оnlain 

потребителите са с 2260 повече  от предходния период. 

 
 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ ЗА 2018 Г. 

ЗАЕМНА 50118 

ЧИТАЛНЯ№1 22687 

ЧИТАЛНЯ №2 7400 

ИЗКУСТВО 1672 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 1184 

СОВ 83061 

ДЗ 20460 

ДЧ 1742 

ОЧД 22202 

ВСИЧКО 105263 
 

ЗАЕТИ  МАТЕРИАЛИ  ПО  ОТДЕЛИ,  СРАВНЕНИ  С  2017 Г. 

 2018 г. 

ЗАЕМНА 50118 

ЧИТАЛНЯ№1 22687 

ЧИТАЛНЯ №2 7400 

ИЗКУСТВО 1672 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 1184 

СОВ 83061 

ДЗ 20460 

ДЧ 1742 

ОЧД 22202 

ВСИЧКО 105263 

  

 

 Заетите материали през 2018 г. са 105263 , което е с 3358 библиотечни 

единици повече  в сравнение с 2017 г. В почти всички отдели има завишаване 

на раздадената литература , най- чувствително в Читалня №1 – с 1679 

библиотечни единици. Тревожното е , че в Детска читалня раздадената 

mailto:biblioteka_haskovo@abv.bg
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литература  е с 1180 по- малко от миналата година и тази тенденция 

продължава от 2016 г.--- В Детски отдел заетата литература е 22202, с 460  

повече  от миналата година и това е благодарение на Детска заема – с 1647 

повече от 2017 г.  

 

Делът на раздадената детска литература е 21%. В Заемна за възрастни заетите 

библиотечни документи са   47,6% от общата и с 204 тома повече от 2017 г. В 

читалните за възрастни , Краезнание и СБО са раздадени общо 32943  

библиотечни единици , или 31 %. От раздадената 105263 тома  литература , 

78297  са книги, 26420 периодични издания, 493 графични и картографски 

издания, 41 нотни, 82 електронни издания. По език раздадената литература се 

разпределя както следва: 103894 на български език, 319– на руски, 836- на 

английски, 89 – на немски, 152 -френски и други езици- 38.  

 

 

 
 

 

 Раздадената художествена литература за 2018 г. е 37755 тома,                                          

представлява 35,86% от  общия брой раздадени библиотечни единици. 

Детската художествена литература е 18553, с 897 повече от предходния 

период. Отрасловата литература раздадена от СОВ е 44168  , с 1657 повече от 

2017 г., а детската отраслова е 3676, с 402 по- малко от миналата година.  

 

Читаемост –29.56 

Посещаемост –13.85 

Обръщаемост – 0,24 

Обхватност – 5,4     

 

Раздадена литература по отдели 

Заемна за 
възрастни 

Детски отдел 

Читалня №1 

Читалня №2 

Изкуство 

Краезнание+ СБО 
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През 2018 г. посещенията в библиотеката са 49329, със 2944 по-малко от 2017 

г. От тях 4120 посещения от мероприятия, близо два пъти повече от 

предходната година . Ръстът на Onlain посещенията е чувствителен -  с 4225 

повече.  

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ                         

 2018 г. В това число от 

мероприятия 

ЗАЕМНА 15633 - 

ЧИТАЛНЯ №1 7303 1183 

ЧИТАЛНЯ №2 2921 286 

ИЗКУСТВО 724 55 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 507 314 

СОВ 27088 1839 

ДЗ 19126 1820 

ДЧ 3115 462 

ОЧД 22241 2282 

ВСИЧКО 49329 4120 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 20385 20385 

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

101257 101257 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 121642 121642 

ВСИЧКО 170971 170971 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ      ПО  ОТДЕЛИ, СРАВНЕНИ  С 2017 Г.  

 

 2018 г. 

ЗАЕМНА 15633 

ЧИТАЛНЯ №1 7303 

ЧИТАЛНЯ №2 2511 

ИЗКУСТВО 724 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 507 

СОВ 27088 

ДЗ 19126 

ДЧ 3115 
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ОЧД 22241 

ВСИЧКО 49329 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 20385 

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

101257 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 121642 

ВСИЧКО 170971 

 

        

 

  

Работа с компютърната техника –интернет и текстообработка в минути:  
 

 

ИНТРНЕТ В МИНУТИ 

 

 2018 

ЧИТАЛНЯ №1  391273 

ЧИТАЛНЯ №2 152311 

ВСИЧКО 543584 
 

УНИКАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 2018 

ЧИТАЛНЯ №1  202 

ЧИТАЛНЯ №2 70 

ВСИЧКО 272 

 

Писмени справки: 
 

Читалня №1 
 

 1. Методика на обучението по иврит. 

 

Краезнание: 

1. Шишмановия род. 

2. Църквата и читалището в с. Гугутка, Ивайловградско. 

3.  Писмени (електронни) справки, относно авторски данни на 

местни автори (Делчо Мавров; Огняна Свиленова; Кирил Камбарев) по молба 

на отдел „Библиография на книги и други видове документи” към НБКМ. 
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СБО: 

1. Ели Видева – 9 заглавия 

2. Йордан Нанчев – 11 заглавия 

(биобиблиографски справки, относно номинациите  за   Голямата награда 

„Александър Паскалев”). 

3. Статии, книги и изследвания на тема: „Криминалност в  

България” – 9 загл. 

4. Литература от и за Любомир Милетич -13 загл 

  

 Устни справки – 1- Читалня №1 

         16 - СБО 

          5 - Краезнание 

3- Ч2 

5- Ч4 

 

Междубиблиотечно заемане ( МЗС ) 

От направените 110 заявки по МЗС, 92 са изпълнени .Отказите са 18. 

Постъпили искания към нас  – 4 заявки, от които 3 изпълнени. 

Общо получена и раздадена литература по МСЗ за 2018 г  - 95 (книги , статии 

и сканирани материали). 

 

Други дейности на отделите 

Заемна за възрастни: Въвеждане на читателски заявки и своевременното им 

изпълнение – 1 179 бр. изпълнени за отчетния период. 

Работа с читателската база данни и тяхната актуализация във връзка с 

прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)- Проверени и редактирани 4634 записа. 

Читалня №1: Прегледани 141 източници, описани 128 материали по 

литературознание и вмъкнати 544 фиши в каталога и картотеката. Оказана 

индивидуална помощ по ИКТ на 467 потребители. 655 тома бяха отчислени от 

фонда на читалнята, съгласно Наредба №3.  

Читалня №2: Прегледани 160 източници, описани 81 материали за 

тематичния бюлетин  и вмъкнати 174 фиши в каталога и картотеката. Оказана 

индивидуална помощ по ИКТ на 30 потребители. Отчислени 16  библиотечни 

материали . 

Изкуство: Прегледани 466 източници, описани 960 материали , от които 359 

въведени в базата дани , вмъкнати 1112 фиши в каталога и картотеката. За 
мероприятия на библиотеката и по заявка на читатели бяха дигитализирани 12 

грамофонни плочи с общо времетраене на записа 305 мин. Периодиката за 

2018 г бе подготвена и предадена за подвързия. 

Краезнание: 2081 статии са описани и класирани в модул Статии. 

mailto:biblioteka_haskovo@abv.bg
mailto:dir_ib_hs@abv.bg


 

Регионална библиотека “Христо Смирненски”- Хасково 
________________________________________________________________________ 

Пл. „Свобода”19; Тел.: 038 62 21 68; e-mail: biblioteka_haskovo@abv.bg; dir_ib_hs@abv.bg 

 

 

 

8 

 

 -  Съвместно с Читалня № 2 местната периодика, разположена в 

Книгохранилище № 5, бе основно преподредена. 

 -  Местните периодични издания за 2017 година са предадени 

за подвързия, след което са подредени за съхранение в хранилище. 

 -  Започна обособяването на картотека с фишите от периода 

1990 – 2007 г., като за целта 4051 фиша са прегледани, сортирани и класирани 

според Краеведската класификационна схема. 

 - С помощта на Справочно-библиографския отдел бяха 

Преброени, сортирани и класирани по УДК 10388 фиши с невъведени в 

Електронния каталог статии за периода 2007 – 2017 г.,  

СБО: Въведени в модул Статии: -318материали за актуалната картотека . През 

годината  са сканирани общо 577 файла, съответно:    

 - За изготвяне на биобиблиографския справочник “Южна 

пролет 2018”  – 44 

 - За изложба   „65 години РБ” Хр. Смирненски” – 72 

 - За проект Хасково и Одрин – Културно-исторически 

дестинации следните  книги, фотографии и картички: 

 - Освобождението на Хасково – 71 

 - „Годишник – Хасковската държавна мъжка гимназия „Петко  

Каравеловъ“ 1909 – 1910   - 51 

 - „Годишник – Хасковската държавна мъжка гимназия „Петко 

Каравеловъ“ 1910 – 1911  - 67 

 - Фотографии и картички – 149 

 - За изготвяне на биобиблиография на проф. Петкан  Проданов 

- 41 

 - За изложба” Енотека и библиотека” – 18 

 - За изготвяне на дигитална изложба”155 години от рождението       

на  Любомир  Милетич ; 100 години от издаването на  „Разорението на 

тракийските българи през 1913 година” - 29 

 - По искане на наши читатели – 35 файла. 

Детски отдел: Въвеждане на читателски заявки и тяхното изпълнение- 100 бр. 

Работа с читателската база данни и тяхната актуализация във връзка с 

прилагането на общия регламент относно защита на данните(Регламент 

2016/679 (- 1284 бр.) 
 

III. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 

1. Био-библиографски справочник на участниците в 

Литературните дни „Южна пролет“ 2018, с включени 44 автори на поезия, 

белетристика, литературна критика, детска литература  и киносценарии. 

2. Биобиблиография, посветена на Петър Ангелов, носител на 

наградата  “Александър Паскалев” за 2017 г.  
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3. Био- библиографски справочник на участниците в XLIII 

Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова”. 

4. Биобиблиография, посветена проф. д-р Петкан Проданов 

(1931 – 2016), съставена съвместно със Справочно-библиографския отдел. 
 

 

Препоръчителни списъци               

 

Читалня№1 

1. Методът Монтесори.  

2. Трейдинг.                                                                    

 

Читалня №2 

3. Кинология  

Изкуство 

4. Повод 75 г. от рождението на световноизвестния футболист 

на „Левски” и националния отбор Георги Аспарухов – Гунди (1943 – 1971). 

Включени са статии от местната и централна преса, посветени на идването на 

Гунди в Хасково през 1966 г. заедно с представителния ни отбор по футбол. 

 

Детски отдел 

5.  Препоръчителни списъци за лятната ваканция. 

 

Онлайн публикации 

СБО 

1.  115 г. от рождението на Маньо Стоянов Манев, български 

историк и книговед, работил като уредник в Народна библиотека "Иван Вазов" 

Пловдив в периода от 1945 до 1948  (1903 -1986). 

2. 150 г. от рождението на Пол Отле, белгийски общественик и 

библиограф, През 1905 г., заедно с Анри Лафонтен, създава Универсалната 

десетична класификация, използвана и днес в библиотеките по света, най-вече 

в Европа. (1868 – 1944). 

3. 190 г. от рождението на Христо Груев Данов, 

основоположник на българското книгоиздаване ( 1828 – 1911). 

4. Изготвяне на дигитална изложба ”155 години от рождението       

на  Любомир Милетич и 100 години от издаването на  „Разорението на 

тракийските българи през 1913 година”. 

 
 

ІV. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 
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1. През 2018 г. приключи трансграничният проект „Хасково и 

Одрин –културно- исторически дестинации” . Като  водеща организация  РБ 

„Хр. Смирненски” имаше задача да качва цялото съдържание на триезичната 

платформа. Бяха обработени,  преведени и качени на сайта на проекта 835 

файла. От тях 337 картички и фотографии, и 515 страници от книги (4 ), 

списания (1 ) и вестници (15) . 

Обектите на РБ „Хр. Смирненски” са общо 515 файла: 205 картички и 

фотографии и 310 страници от книги (4), и периодичен печат (11 вестници). 

На Фондация към Тракийски университет, Одрин – 320 файла, от които 122 

картички и фотографии и 198 страници от  1 списание и 4 вестници. 

2. Бе разработен блог по проект „Библиотека-тийнейджъри- 

книги” и публикувана информация във връзка с дейностите .  

Сайта на библиотеката се актуализира с информация за предстоящи културни 

събития, организирани от библиотеката или отзвука от тях. 

Посещенията(сесии)  на сайта са 20 385. Посещенията на страницата ни  във 

Facebook – 101257. Оnlain посещенията са общо 121642. Колко популярни ще 

бъдат нашите сайтове и фейсбук страниците ни, библиотеката като културна 

институция и дейността ѝ,  зависи от нас. Първи ние трябва да харесаме и 

споделяме нашите публикации. 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 1179 читатели, със 385 повече от 2017 г.  
 

 

V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

  

Спечелени проекти през 2018 г.: 

1. Спечелен и изпълнен бе проект ”Всички заедно” – към АХУ, 

на стойност 18209 лв. Безвъзмездната помощ бе на стойност  17749 лв., и 460 

лв. съфинансиране от страна на  библиотеката. Бе ремонтирано и 

приспособено помещение за книговезка дейност, оборудвано с необходимата 

техника на стойност 9000 лв.  открито едно работно място, и адаптирано   

санитарно помещение за хора с увреждания . 

2. „Библиотека, тийнейджъри, книги”, финансиран от Фондация 

„Глобални библиотеки - България”  в Конкурс за проекти, 2018 г. 

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”. Обособена и 

обзаведена бе  тийн зона в библиотеката,  оборудвана с техника ( екшън 

камера, преносим компютър , станция за зареждане на смарктфони с бърз 

безжичен интернет) , с цел  насърчаване  комуникацията с младите хора от 

Хасково. В рамките на проекта участниците  от целевата група публикуваха на 

mailto:biblioteka_haskovo@abv.bg
mailto:dir_ib_hs@abv.bg


 

Регионална библиотека “Христо Смирненски”- Хасково 
________________________________________________________________________ 

Пл. „Свобода”19; Тел.: 038 62 21 68; e-mail: biblioteka_haskovo@abv.bg; dir_ib_hs@abv.bg 

 

 

 

11 

 

изработения блог на проекта   свои творби, изготвени от тях анотации  и видео 

материали , свързани с книгите и четенето.   Участваха в комплектуване на 

новите заглавия за тийнейджъри, постъпващи в библиотеката. 

3. На  30 юни приключиха дейностите по     спечеленият в края 

на 2016 г проект „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации“ – по 

ИНТЕРРЕГ- ИПП България –Турция.   Финансирането бе на   стойност 93460    

€  . Закупен бе модерен скенер А2+, изработена бе триезична платформа, 

съдържаща в себе си интерактивна карта, каталог и електронна кулинарна 

книга. Дигитализирани бяха книги, периодични издания, картички и 

фотографии, характерни за двата погранични региона. Бяха издадени в книжен 

вариант каталог и кулинарна книга на трите езика- български, английски и 

турски.Успешно завърши и финансовата част, всички средства бяха 

верифицирани и възстановени в сметката на библиотеката. 

4. Библиотеката, в партньорство с още три регионални 

библиотеки  продължава да изпълнява дейностите по проект Е-skills for E-

inclusion, на фондация „Глобални библиотеки- България”. Финансирането е по 

програма Еразъм +. 

5. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект на 

стойност 8200 лв. към МК за обновяване на библиотечния фонд по 

програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и 

информираност” - 2018 г. 

6. Абонаментът за 2019 г. на периодични издания (вестници, 

списания, бюлетини) и електронни ресурси, на стойност 7485 лв. бе извършен 

с финансовата подкрепа на Община Хасково на проектен принцип, по Наредба 

за финансиране от собствени приходи на културни институти на територията 

на общината. 

 

 

VІ. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1. В читалня „Изкуство” бяха проведени две учебни занятия на 

арт школа „Пастело” с предварително подготвени материали от фонда на 

отдела, включващи албуми, книги и листова графика.  Темата на уроците бе: 

„Руските художници – класици. Реалистичната живопис от XIX-ти – 

началото на ХХ век” и „Великите импресионисти”. 
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2. От  12.02.2018 г. стартираха обучения по компютърна 

грамотност за начинаещи.  Участниците   добиха основни умения за  работа 

с операционна система  Windows, текстообработваща програма  Word, 

търсене на информация в интернет, търсене на информация в каталога на 

библиотеката, електронна поща и скайп. Бяха обучени две групи по 12 

човека. 

3. На гости на  ДГ „Слънце” по повод 1 март с презентация за 

празника. Децата бяха запознати и с номинираните книги в „Бисерче 

вълшебно”. 

4. СБО проведе 6 екскурзии- беседи и презентации за 

електронните услуги, които предлага библиотеката пред ученици от  ГПЧЕ, 

ПГЛП, ПГДС, ПГ по туризъм  и две групи  гости  и студенти от Тракийския 

университет, Одрин . 

5. ”Българска шевица”- открит урок  в Детски отдел с ученици 

от ОУ „Иван Рилски”. 

6. „Моето първо посещение в библиотеката” с деца от ДГ „Осми 

март”, ДГ „Славейче”, ДГ „Осми март”, ОДЗ „Зорница”, ОУ „Климент 

Охридски, ОУ „Иван Рилски”, СУ „Васил Левски”, Младежки център, Езикова 

школа „Домино”, ОУ „Иван Рилски”, ОУ Любен Каравелов”, ДГ № 17 

„Иглика”, ДГ„Щурче”. 

7. През месеците февруари и март в Детски отдел се проведоха 

срещи на Шестокласниците от СУ „П. Хилендарски”, децата от ДГ „Весели 

очички”, ДГ „Незабравка”, ДГ „Зорница”, ДГ „Елхица”,ДГ „Славейче” с 

номинираните книги от „Бисерче вълшебно”. 

8. „Приказна бъркотия” – опознавателна игра, проведена с 

първокласниците от ОУ "Св. Иван Рилски". 

9. Ежемесечни тематични срещи на бъдещи родители със 

медицински специалисти по силата на договорни отношения на Регионална 

библиотека „Хр. Смирненски” със списание „9 Месеца”. 

10. През септември  гостува Център „Ринкър” за 

предприемачество и обучения , за насърчаване образованието, ученето през 

целия живот , подпомагане предприемачеството и развитието на бизнеса.  

11. По повод 1 ноември – Ден на народните будители-  

Презентация пред ученици от ЕГ „Проф. д-Ас. Златаров”, посветена на 225 г.  
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от рождението на Неофит Рилски , български книжовник, просветител и пръв 

новобългарски  учител (1793-1881). Презентатор: Валерия Каварджиева. 

12. ”Св. Иван Рилски”- презентация в Детски отдел пред ученици 

от ОУ „Иван Рилски”.  

13. „Открий Коледа в библиотеката”- коледна игра - ОУ „Христо 

Смерненски”, ОУ „Климент Охридски” 

 

Клуб „Млад Краевед” : 

14. 145 години от обесването на Васил Левски. 

15. 65 години от основаването на РБ „Христо Смирненски”. 

16. 160 години от основаването на ОНЧ „Заря – 1858”. 

17. Паметници на културата. Археологическо и културно-

историческо наследство в Хасковско. 

18. Посещение в РИМ – Хасково. 

19. Виртуална разходка из Музеен център „Тракийското изкуство 

в Източните Родопи”. Александровската гробница. 

20. Тракийската гробница при с. Мезек. 

21. Тракийско светилище „Глухите камъни”. 

22. Светилище на нимфите и Афродита край с. Каснаково. 

23. Долменът при с. Хлябово. 

24. Античната вила „Армира” – поглед отвътре с кратък 

документален филм. 

25. Практическа работа с приложението Google MyMaps за 

създаване на карти с маршрути. 

26. Хасковски будители. 

 

VІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1. На 21 март в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се 

проведе обучение на библиотекари от региона на  тема „Възможности за 
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кандидатстване по програми и проекти. Основни насоки”. Обучители бяха 

експертите от ОИЦ,  Хасково Йоана Кокотанекова и Димо Димов. 

 

Обучения на библиотечни специалисти от област Хасково, финансирани 

по договор РД11-00-338/ 20.12.2017 г. между ФГББ и Министерство на 

културата в Обучителния център на Регионална библиотека „Христо 

Смирненски“ . 

 

2. На 4 и 5 юни „Добавяне на е-съдържание в Уикипедия”-15 

библиотекари от Хасково и региона. Обучител:  Вася Атанасова. Специален 

гост на събитието бе   Кристeл Щайнбергер, служител на фондация 

Уикимедия, отдел "Подкрепа на общността". 

3. 19 -21 юни „Управление на Европейски проекти” – 15 

библиотекари. Обучител: Никола Йорданов. 

4. 26 -27 юни 12 библиотекари взеха участие в обучение по 

”ИКТ за новоназначени библиотекари”.Обучител: Огнян Генов. 

 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

 В края на 2018 г. в РБ „Хр. Смирненски работят  30 щатни служители, от 

които Директор, 22 библиотекари, 1 ИТ специалист , 1 ЗАС и 5 помощен 

персонал. 14 служители са с библиотечно образование – 8 с магистърска 

степен, 2 бакалавър, 4 специалисти по библиотекознание и библиография и 11 

с друго висше образование , от които 5 бакалавърска и 6  магистърска степен . 

 

 Приходите за 2018 са: 631 546 от които : 

   584146 лева от държавния бюджет, от тях 36150 за разгърната 

площ.  

  17 492 лв. по проект „Всички заедно” към АХУ. 

  3193 лв. по проект „Библиотека- тийнейджъри – книги” към 

ФГББ. 

  1964 лв. за обучения на библиотекари към ФГББ 

  7000 -придобити средства на проектен принцип по Наредба за 

финансиране на културни институти от собствени приходи на Община  

Хасково.   

  9434 лв. собствени приходи от такси, платени библиотечни 

услуги и глоби . 

 Разходи: 320964 лв. - заплати на персонала , 54% от държавната 

субсидия.  
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 60 364 лв. задължителни осигурителни вноски от работодателя, 

от които 15752- здравноосигурителни.  

Изразходвани средства за издръжка – 151011 лв.            

 45 326 лв.-ДМА, от тях за  програмни продукти 2440  лв. 

 5666 лв. - компютри, мултифункционалноА3 и хардуер.  

- Вноски по инвестиционен договор за газификация на сградата на 

библиотеката- 16168 лева 

 

 РБ „Хр. Смирненски” приключи 2018 г., без неразплатени задължения.   

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

1. В началото на месец януари бяха обявени най- активните 

читатели в Детски отдел и Читател на годината, 2017 г. в отдела за възрастни. 

2. На 11 януари бе представена новата  книга на Вили 

Димитрова , романът "Обратен завой". 

3. Регионална библиотека “Христо Смирненски” съвместно с 

Клуба на дейците на културата и Дружество на писателите , Хасково 

представи книгата на  Милен Милев "Рицарска балада" - стихчета за малки и 

по-големи момичета и момчета.  

4. „Поетична вечер за любовта”, посветена на 12 февруари, с 

участие  на поетите на Хасково. 

5. „Васил Левски  – исторически документи и художествени 

образи”  , изложбата   по повод 145-тата годишнина от гибелта на Апостола на 

свободата. 

6. С изложбата „Пътят към свободата” РБ „Хр. Смирненски” 

отбеляза 140-тата годишнина от Освобождението на България и подписването 

на Санстефанския мирен договор. Експозицията проследи хронологично най-

важните етапи от Руско-турската освободителна война , чрез подбрана 

историческа литература, албуми, репродукции на картини и статии от 

периодичния печат. 
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7. Библиотеката бе съорганизатор в представяне книгата на 

проф. д-р Пламен Павлов „Левски – другото име на свободата”. Събитието бе 

посветено на 140 г. от Освобождението на България. 

8. На 16 март в библиотеката  се проведе събитие за повишаване 

осведомеността,  в рамките на изпълнение на проект „Хасково и Одрин – 

културно- исторически дестинации по ИНТЕРРЕГ България  - Турция”. Като 

 водещият партньор, библиотеката представи сайта на проекта , съдържащ в 

себе си интерактивна карта, каталог и кулинарна книга . Бе даден старт на 

гласуване във фейсбук страницата  за най- интересен дигитализиран обект. На 

срещата присъстваха партньорите от Фондация на Тракийски университет в 

Одрин, представители на културни институти от двете страни, медии.  

9. На 24 март първокласници от ОУ „Св. Климент Охридски” 

смело заявиха „Всички букви зная, мога да чета!”  Празникът на буквите 

премина в забавни песни, стихчета, игри. Децата получиха своите първи 

читателски карти и заеха книжки за дома. 

 

10. 29 март – Представяне книгата "П. К. Яворов преди и след 

куршума" на  Йордан Нанчев - литературен историк , критик, съставител и 

редактор. 

11. На 2 април   децата от подготвителна група „Делфин” от ДГ 

„Зорница” гостуваха в библиотеката по повод „Международния ден на 

детската книга”. Малчуганите станаха и почетно жури в наградата „Бисерче 

вълшебно”. 
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12. Регионална библиотека, съвместно с Клуб на дейците на 

културата Хасково,  представи творбата на Продрум Димов "Нестихващ огън".  

Книга за Константин Величков. 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” като съорганизатор на   

Литературните дни „Южна пролет” 

организира и провежда редица събития: 

13. В рамките на  Националния конкурс за дебютна литература 

„Южна пролет“, 2018  РБ „Христо Смирненски” представи изложбата 

„… Волната, скитницата, непокорната...” по случай 125 години от рождението 

на Елисавета Багряна. 

14. Представяне книгата на Джуни Александрова „На глас”. 

15. Среща на децата от Хасково с авторката Мач Бочева и 

нейния приказен свят. 

16. Среща на младите творци с журито на конкурса. 

17. Със съдействието на Община Хасково и участието на 

издателство „Персей” бяха представени книгите на македонската писателка 

Ягода Михайловска – Георгиева „Камъкът на твоя ден” и „Индиговият 

Бомбай”. 

18. „Да играем и четем с Никола Райков” – незабравими 

преживявания на малките читатели с автора и неговите герои. 

 

Национална библиотечна седмица (14-18 май), 2018  

„Достойно бъдеще за нашите библиотеки” 

19. Събитията по Националната библиотечна седмица започнаха 

още на 9 май с представяне  дебютната книга  наТихомир Иванов   „Камино: 

Пътят на завръщането”. 
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20. На 10 май се проведе работна среща на 

учениците от ЕГ „Асен Златаров”, целева група по проект  

„Библиотека- тийнейджъри – книги”, реализиран с 

подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”. 

Всички дейности по проекта приключиха в срок. 

Обзаведената и оборудвана с техника зоната е приятно място 

за срещи и споделяне на прочетеното и след края на проекта. 

 

По повод 65 години Регионална библиотека „Хр. 

Смирненски ”: 

21.  На 11 май бе открита изложба „65 години Регионална 

библиотека „Хр. Смирненски”, проследяваща развитието на културната 

институция през годините. В експозицията бяха включени награди, грамоти, 

ценни колекции и богат снимков материал. Златка Михайлова, журналист бе 

удостоена със званието „Посланик на библиотеката”.  

22. Регионална кръгла маса „Обществените библиотеки – 

споделен опит и добри практики”, посветена на 65 – годишнината от 

създаването на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” и 11 май, Денят на 

библиотекаря. Взеха участие 42 библиотекари от област Хасково. На срещата 

бе учредена Регионална секция към ББИА. 

23.  На 23 май в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, 

водещ партньор по проект “Хасково и Одрин - културно – исторически 

дестинации”,  се проведе събитие за повишаване осведомеността, на тема: 

Обявяване резултатите от анкетата „Най-интересен дигитализиран обект”.   

24. На 29 – 30 май 2018 г. библиотеката   бе домакин на Кръгла 

маса на тема: „Устойчиво развитие на туризма чрез дигитализация на 

културно – историческото наследство. Споделяне на опит и добри практики ”, 

в изпълнение на  проект „Хасково и Одрин – културно-исторически 

дестинации“, финансиран от Програма Интеррег-ИПП за ТГС България-

Турция 2014-2020 г.Присъстваха представители на културни и образователни 

институции и на туристически центрове от Хасково и Одрин, служители на 
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библиотеки от Хасковски регион и студенти от „Тракийски университет”, гр. 

Одрин. 

25.  В началото на месец юни в Детски отдел настана истинска 

„Приказна бъркотия”, в която участваха второкласници от ОУ „Христо 

Смирненски” и първокласници от „Св. Климент Охридски” , като 

отпразнуваха Деня на детето и дадоха весел старт на лятната ваканция.  

26. Изложба на децата от арт школа „Пастело” под надслов 

„Пъстри мигове” бе открита в  централното фоайе на библиотеката. Малките 

художници показваха най-добрите си творби , сътворени през учебната година 

под ръководството на техните преподаватели Даниел Русев и Калина 

Чакалова. Възпитаниците на „Пастело” и техните ръководители   подариха 

грамота и свои творби на директора Кирилка Страшникова в знак на 

благодарност за доброто сътрудничество. Част от рисунките на децата, 

показани в експозицията, са създадени по време на откритите уроци в отдел 

„Изкуство”. 

 

 

27. На 12 юни Виолета Бончева гостува с най- новата си книга 

„Капчици от Ескобедо”. През 2003 г. авторката е една от тридесет и тримата 

отличени с наградата "Избрано от издателите" на годишната световна 

антология за поезия (Вашингтон, 2003). 

28. Регионалната библиотек в партньорство с клуб „Родолюбие” 

и НЧ „Аспарух Лешников- 2015” представиха книгата на Дора Белевска 

„Залези мои”. 

29. Среща с Румяна Николаева е книгата ѝ „Да уловиш стрела”. 

30. На 9 юли в централното фоайе на библиотеката бе открита 

изложба на тема „Морето в изкуството”. В нея бяха включени  листова 

графика от фонда на библиотеката и албуми с репродукции на картини на 

някои от най-известните художници – маринисти от XVII-ти до края на ХХ-

ти век.  

Лято в библиотеката 

Всеки вторник в отдел „Краезнание” и всяка  сряда в Детски отдел  

от 3юли до 29 август 

Разнообразни, забавни и полезни бяхалетните срещи в библиотеката:  
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31.   Откриване Лято в библиотеката . 

32. „Основни грижи за домашните любимци” - среща с д-р 

Динков от ветеринарна клиника „Джаф и Мър”. 

33. Ателие "Обичам да рисувам", с  ръководител Даниел Русев 

от Арт школа "Пастело". 

 
  

34. "С обич и грижа към природата",  презентация за опазване на 

околната среда.  

35. През август Лято в библиотеката продължи с "Барбароните - 

нови срещи със стари приятели".  

36. Ателие " Първи урок по фотография" - ръководител Славян 

Костов. 

37. „Играя и чета с книгите на Никола Райков” – книжна игра. 

38. "Къртичето на Едуард Петишка - любимо и незабравимо" - 

филмов маратон. 

Клуб „Млад краевед в рамките на Лято в библиотеката. 

39. Светилище на нимфите и Афродита край село Каснаково. 

40. Младите краеведи се запознаха със Светилището на нимфите 

и Афродита край с. Каснаково. След това децата изработиха свои  

информационни брошури с различни цветни изображения и подходящи 

кратки текстове, даващи  важна информация за Светилището. 

41. След като изслушаха интересния разказа за долменът при с. 

Хлябово, Тополовградско и изгледаха заснетия клип, децата подредиха пъзел, 

изобразяващ Царския долмен. 
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42. Антична вила "Армира" - поглед отвътре с кратък 

документален филм. 

43. Практическа работа с приложението Google My Maps. На 

последната лятна сбирка на клуб„Млад краевед” децата бяха запознати   с 

понятието туристически маршрут. Бяха демонстрирани опциите на 

приложението Goog MyMaps, след което децата сами търсеха и свързваха 

туристически обекти в свалени от Goog Карти.  

44. Закриване на "Лято в библиотеката". 

Дни на Хасково (6-10 септември) 

45.  Пътуващата изложба „Книги, посоки, публики” на 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ) гостува в РБ 

„Хр. Смирненски” по случай празника на град Хасково. Експозицията 

представи д-р Бояна Минчева, главен архивист в отдел „Ръкописи и 

старопечатни книги” и един от създателите на изложбата. 

46. На 10 септември в Детски отдел бе открита изложба „Моето 

лято” с творби създадени по време на „Лято в библиотеката”. 

47. На 26 септември се проведе информационна среща по проект 

„Библиотека-тийнейжъри-книги” . Младежите обмениха идеи за заглавия, 

които да се включат в специално създаден тематичен „Тийн - бюлетин”. 

48. На 2 октомври Българска асоциация " Осиновени и 

осиновители" и Дора Прангаджийска (психотерапевт) със съдействието на  

49. Регионална библиотека “Христо Смирненски” представи 

книгата " Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката" и 

филма "Триъгълник от любов". 

50. Работна среща по проект „Библиотека – тийнейджъри – 

книги” бяха подбрани мисли, цитати и сентенции, свързани с четенето и 
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книгите, които бяха  изобразени им под формата на QR – кодове върху 

тениски, изработени специално за проекта. 

51. По повод 1 ноември – Деня на народните будители във 

фоайето на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” подредена изложба  , 

озаглавена „Библиотекарите. Бележити българи, свързали живота си с 

професията библиотекар”.  

52. На 13 ноември Продрум Димов представи новата си книга 

„Мигове с Евтим Евтимов. 

53. Творческа вечер на Тянко Вълчинов, организирана 

съвместно с Клуба на дейците на културата. 

54. Библиотеката бе съорганизатор на премиерата на Сборник 

„Тракия том” VIII, съвместно с Община Хасково и Тракийско дружество ”Г. 

Сапунаров”.  

55.  На 29 ноември представяне книгата на Йордан Нанчев 

„Хасковци от миналото”, съвместно с Община Хасково и Сдружение за 

култура, 2015. 

56. На 4 декември бе представена биобиблиографията "Петкан 

Проданов (1931 - 2016)", издадена благодарение целевата финансова  подкрепа 

на МК за регионална дейност. Всички библиотеки  от региона получиха по 

един екземпляр от справочника. 

57. Гостуващата изложба „Енотека и библиотека” (…за виното 

от летописите на времето). Съвместна експозицията  на Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и РБ„П. К. Яворов” – Бургас. РБ „Хр. 

Смирненски” участва с  книги и периодични издания от фонда, тематично 

свързани с пътуващата експозиция, но акцентиращи на виното и 

винопроизводството в Хасковски регион – от траките до наши дни.  След 

откриване на изложбата, гостите имаха възможност да дегустират отбрани 

вина от вила „Басареа”, гр. Харманли. 

58. Среща с българския хумористи – писателят Здравко Попов, 

организирана съвместно с Община Хасково и Сдружение  за култура "Хасково 

2015". 

59. Представяне на Петър Ванчев и книгата му "Атомна 

ракиджийница". Организатори: Община Хасково, РБ „Хр. Смирненски”, 

Сдружение за култура „Хасково, 2015”. 

60. Коледна литературна вечер, организирана съвместно с 

Община Хасково и Сдружение за култура „Хасково, 2015”. Участваха автори 

от Хасково и гости от Дружеството на писателите от Стара Загора, с 

председател Таньо Клисуров. 

61. Дигитална изложба по повод 155 години от рождението на 

Любомир Милетич и 100 години от издаването на “Разорението на 

тракийските българи през 1913 година”. 
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КАМЕРНИ ИЗЛОЖБИ И ВИТРИНИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ОТДЕЛИ 

.  

Заемна за възрастни 

1. 170 г. от рождението на Христо Ботев 

2. 155 г. от рождението на Алеко Константинов 

3. 140 г. от рождението на Пейо Яворов 

4. 95 г. от рождението на Ивайло Петров 

5. 235 г. от рождението на Стендал 

6. 190 г. от рождението на Жул Верн 

7. 135 г. от рождението на Никос Казандзакис 

8. 105 г. от рождението на Ъруин Шоу 

9. 100 г. от рождението на Мики Спилейн 

10. 150 г. от рождението на Максим Горки 

11. 200 г. от рождението на Майн Рид 

12. 95 г. от рождението на Радой Ралин 

13. 100 г. от рождението на Морис Дрюон 

14. 125 г. от рождението на Елисавета Багряна 

15. 135 г. от рождението на Ярослав Хашек 

16. 95 г. от рождението на Джоузеф Хелър 

17. 110 г. от рождението на Ян Флеминг 

18. 135 г. от рождението на Франц Кафка 

19. 130 г. от рождението на Реймънд Чандлър 

20. 85 г. от рождението на Дончо Цончев 

21. 130 г. от рождението на Дора Габе 

22. 110 г. от рождението на Уилям Сароян 

23. 120 г. от рождението на Димитър Талев 

24. 190 г. от рождението на Лев Н.Толстой 

25. 200 г. от рождението на Иван Тургенев 

26. 160 г. от рождението на Селма Лагерльоф 

27. 100 г. от рождението на Александър Солженицин 

28. 150 г. от рождението на Димитър Страшимиров 

29. 90 г. от рождението на Чингиз Айтматов 

 Тематични витрини :  

30. „ Обичани обичаи” 

31. „ Традиции и обичаи за Великден”  

32. „ Коледни и Новогодишни празници” 

 

Читалня№1 

1. 170 години от рождението на Христо Ботев – български поет, 

революционер и публицист (1848– 1876). 
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2. 155 години от рождението на Алеко Константинов – 

български писател, сатирик и пътеписец (1863 – 1897). 

3. 135 години от рождението на Пейо Яворов – поет и драматург 

(1878 – 1914). 

4. 230 години от рождението на Артур Шопенхауер – немски 

философ (1788 – 1860). 

5. 195 години от рождението на Найден Геров – български 

писател, езиковед и общественик (1823 – 1900). 

6. 140 години от подписването на Санстефанския мирен договор 

и освобождението на България от османско владичество (1878). 

7. 175 години от рождението на Петко Каравелов, български 

политик(1843 – 1903). 

8. 150 години от рождението на Максим Горки, руски писател 

(1868 – 1936). 

9. 95 години от рождението на Радой Ралин – български поет и 

сатирик (1923 – 2004). 

10. 125 години от рождението на Елисавета Багряна – българска 

поетеса (1893 – 1991). 

11. 155 години от първото честване на празника на светите братя 

Кирил и Методий (1863 г.) 

12. 115 г. от рождението на Никола Фурнаджиев – български 

поет (1903 – 1968). 

13. 155 години от излизането на в-к „Гайда”, редактиран от 

Петко Р. Славейков през 1863 г. 

1. 85 години от рождението на Александър Фол, български 

историк, траколог   (1933 – 2006). 

2. В памет на Божидар Димитров 

3. 215 години от рождението на Александър Дюма – баща, 

френски писател (1803 – 1870). 

4. 85 години от рождението на Дончо Цончев, български 

писател (1933 – 2010). 

5. 115 години от избухването на Илинденско-Преображенското 

въстание (1903 г. ) 

6. 165 г. от рождението на Стоян Ст. Заимов, революционер и 

обществен деец (1853 – 1932). 

7. 130 г. от рождението на Дора Габе, българска поетеса (1888 – 

1983). 

8. 120 г. от рождението на Димитър Талев, български писател 

(1898 - 1966). 

9. 190 г. от рождението на Лев Николаевич Толстой, руски 

писател (1828-1910). 
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10. 120 г. от рождението на Христо Смирненски, български поет 

и сатирик, журналист (1898 – 1923). 

11. 110 г. от провъзгласяването на независимостта на  България 

(1908). 

12. 130 г. от рождението на Иван Данчов, български 

лексикограф, един от авторите на първата Българска енциклопедия, създадена 

през 1936г. (1888-1960) и140 г. от рождението на Никола Данчов, (брат на 

Иван Данчов(, български писател и лексикограф (1878-1956). 

13. 140 г. от основаването на Народната библиотека  „Св.св. 

Кирил и Методий”  през 1878 г.  

14. 105 г. от рождението на Албер Камю, френски писател, един 

от създателите  на екзистенциалния роман (1913-1960). 

15. 200 г. от рождението на Иван Сергеевич Тургенев, руски 

писател (1818-1883). 

16. 185 г. от рождението на Добри Попов Войников, 

възрожденски учител, писател драматург и журналист, създател на 

българската драма (1833-1878). 

17. 140 г. от рождението на Михаил Петров Арнаудов, 

фолклорист, етнограф, литературен историк (1878-1948). 

18. 305 г. от рождението на Дени Дидро, френски философ, 

писател (1713-1784). 

19. 180 г. от рождението на Марин Стоянов Дринов, български 

възрожденски историк   и държавник (1838 – 1906). 

 

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. 375 г. от рождението на Исак Нютон, английски физик, 

математик, астроном и философ, поставил основите на класическата механика 

(1643 – 1727). 

2. Освобождението  на  град Хасково от турско робство. 

3. 160 г. от рождението на Херман  Шкорпил,  чешко-български 

археолог и музеен деец, геолог, ботаник, архитект, библиотекар, заедно с 

братята си Карел и Владимир е сред създателите на българската 

археологическа наука и музейно дело (1858 - 1923). 
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4. 120 г. от създаването на Българска телеграфна агенция (1898). 

5. 545 г. от рождението на Николай Коперник, полски астроном, 

основоположник на хелиоцентричната теория (1473 – 1543). 

6. Международен ден за борба против ядреното оръжие.  

7. 160 г. от рождението на Рудолф Дизел, изобретател на първия 

двигател (1858-1913). 

8. Международен ден на водата. 

9. Международен ден на метеорологията. (Чества се от 1961г. по 

решение Световната-метеорологична организация,учредена към ООН през 

1960 година). 

10. Международен ден на птиците (Чества се от 1906 г. По 

силата на защита на полезните птици). 

11. Международен ден на здравето (чества се от 1950 година). 

12. Международен ден на авиацията и космонавтиката. 

13. Световен ден на Земята (Отбелязва се за пръв път през 1970 

година) - 40 години от отбелязването на Деня на Земята. 

14. 160 г. от рождението на Макс Планк, немски физик, създател 

на квантовата механика; носител на Нобелова награда през 1918 г. за 

откриване на закона за квантуване на енергията (1858-1947). 

15. Международен ден за борба с алергиите. 

16. Международен ден на климата МАЙ-месец за защита на 

природата. 

17. Международен ден за борба с алергиите. 

18. Международен ден на климата. 

19. Световен ден за борба с хипертонията. 

20. Международен ден за борба с тютюнопушенето. 

21. Международен ден за опазване на околната среда. 

22. 18 - 24 юни- Седмица на лечебните растения- Празник на     

билките- Еньовден. 

23.   395 г. от рождението на Блез Паскал, френски математик, 

физик и философ (1623 – 1662). 

24. 1 август- ден на градинаря (Честването се възобновява през 

1993 година в град Брезово . 

25.  Ден на Хирошима и на борбата за забрана на ядреното 

оръжие . 

26. 160 г. от рождението на Джузепе Пеано, италиански 

математик, предложил математическо определение на естествените числа през 

1889 г. (1858 – 1932). 

27. 115 г. от рождението на Джон- Винсънт Атанасов, учен, 

създател на първия електронен цифров компютър (1903 -1995). 

28. 135г. от рождението на Робърт Хъчингс  Годард- 
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американски физик и изобретател,един от създателите на ракетната техника. 

29. 14 ноември- Световен ден на болните от диабет. 

30. Международен ден за борба  срещу СПИН. 

31. 14 декември – Ден на ветеринарния лекар. 

32. Традиции на Бъдни вечер. 

 

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”. 

 

 

Изкуство 

 

1. „Ботев през погледа на българските художници” – по случай  

170 г. от рождението на поета – революционер. 

2. 80 г. от рождението на руския актьор и певец Владимир 

Висоцки(1938–1980). 

3. 120 г. от рождението на немския драматург Бертолд Брехт 

(1898–1956). 

4.  „Паметниците на Апостола” – по повод 145 г. от обесването 

на Васил Левски . 

5. 19 февруари – изложба „Васил Левски (1837 - 1973) – 

исторически документи и художествени образи”. 

6. „Покорителите на Еверест” – по случай 75 г. от рождението 

на алпиниста Христо Проданов (1943-1984) и 65 г. от покоряването на Еверест 

от  Едмънд Хилари и Тенсинг Норгей . 

7. „Песни за свободата” – по случай 140 г. от подписването на 

Санстефанския мирен договор и Освобождението на България. 

8. 125 г. от рождението на художника – карикатурист  Райко 

Алексиев (1893 – 1944). 

9. 85 г. от рождението на композитора Борис Карадимчев (1933 -

2014). 

10. 165г. от рождението на холандския художник Винсент ван 

Гог (1853 – 1890).  

11. 145 г. от рождението на руския композитор Сергей 

Рахманинов  (1873 – 1943). 

12. 110 г. от рождението на австрийския диригент Херберт фон 

Караян (1908-1989). 
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13. В памет на чешкия кинорежисьор Милош Форман (1932 – 

2018). 

14. 125 г. от рождението на испанския живописец и скулптор 

Хуан Миро (1893 – 1983). 

15.   95 г. от рождението на композитора Петър Ступел (1923 – 

1997). 

16. 75 г. от рождението на футболната легенда Г. Аспарухов – 

Гунди (1943 – 1971). 

17. 185 г. от рождението на немския композитор Йоханес Брамс 

(1833 – 1897) . 

18.  В памет на оперната прима Христина Ангелакова (1944 -

2018). 

19. 205 г. от рождението на немския композитор Рихард Вагнер 

(1813 - 1882). 

20. В памет на художника Светлин Русев (1933 -2018). 

21. 165 г. от смъртта на българския художник и иконописец  

Захари Зограф (1810 – 1853). 

22. 110 г. от смъртта на руския композитор Николай Римски - 

Корсаков (1844-1908). 

Постоянни витрини: 

  

„Нови книги”, „Таланти, таланти…” – през първото полугодие в нея бяха 

включени книги и албуми по следните теми:  „Гениите на Ренесанса”, 

„Писатели – художници” и „Прочути кинорежисьори и актьори.”. 

 

Детски отдел 

Витрини, свързани с кръгли годишнини и бележити дати 

1.  170г. от рождението на Христо Ботев 

2. 155г. от рождението на Алеко Константинов 

3. Баба Марта 

4. Осми март 

5. Бисерче вълшебно  

6. Великден в библиотеката 

7. Народни будители 

 

 

 

08. 02.2019 г.                                Изготви: Директор:  ………………   

Хасково     Кирилка  Страшникова
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