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ОТЧЕТ 

 

 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

 

 Равносметката за извършеното през 2019 г. е, че Регионална 

библиотека „Хр. Смирненски” все по-осезаемо утвърждава своето място като 

най- голям културно – информационен център в региона, предпочитан партньор 

и търсен домакин при провеждането на културни прояви, чествания, кръгли 

маси и творчески срещи.  
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1.   Равен достъп до информация и знание на всички граждани, 

независимо от пол, възраст, образование  и социален статус. 

2.  Попълване 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 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 31.12.2019 г. фондът  на РБ „Хр. Смирненски” наброява 

415163 тома. От 01.01.2019 до 31.12.2019 по съпроводителни документи са 

постъпили – 4159 тома литература на обща стойност 52044 лв.. От които 3942 

книги, 189 периодика 13 CD и 15 графика. Абонирани за 2019 г. са  89 заглавия 

на периодични издания, от които 3 в електронен вид, на обща стойност 6030 лв. 

Закупени  със собствени средства библиотечни документи са  на стойност 

38000 лв. Общата сума , която библиотеката е отделила от бюджета за книги и 

абонамент на периодични издания е  43000лв. Благодарение  волята на 

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

1059 библиотечни единици,   на стойност -   14044 лв. Имената на лицата, 

издателствата и организациите, които са дарили книги на библиотеката през 

2019 г. са публикувани с благодарност на нашия сайт. 

 Новорегистрираната литература за 2019 г.е разпределена по вид и 

език и отрасли на знанието, както следва: 

 

По вид 

Всичко CD ( 

DVD      
Графика 

 

Карти 

 

Книги Ноти    Периодика 

4159 13 15 0 3942 0 189 

 

По език 

 

Всичко Български Др. 

слав.ез. 

Др. 

ез 

Англ.ез. Фр.ез. Нем.ез. Рус.ез. 

4159 4126 - - 26 4 2 1 

 

 

По отрасли за знанието 

 

УДК Отрасли 2019 г. 

0  Общотдел 89 

1 Философия   164 

2 Религия 6 

3 Общест. науки 261 

5 Естест.науки 19 

61 Медицина 70 

62/69 Техника 42 
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 Съотношението на детска, художествена и отраслова литература 

спрямо общия брой новонабавена е съответно: 23.34% - 51.33% -25.31%. 

 Отчислена литература за 2019 г. са 299 тома.  

Чрез ретроконверсия през 2019 г. бяха обработени 2127 системни номера.  

Новопостъпила литература по фондове 

 

 Всичко Дз  Кр П С ОИЦ Ч1      Ч2 Ч4 ЧД 

2019 4159 1014 71 2465 13  358 111 86 41 

 
       

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФСКА 

И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

  

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                       

63 Селскостоп. 19 

7 Изкуство 99 

79 Спорт 34 

8  Худ. Литература 2135 

80 Езикознание 19 

82 Литературозн. 49 

9 История 171 

91  География 11 

D8 Детска литература 971 

 Общо 4159 

ЧИТАТЕЛИ  2019 г. 

ЗАЕМНА 1536 

ЧИТАЛНЯ №1 81 

ЧИТАЛНЯ №2 9 

ИЗКУСТВО  

СОВ 1626 

ОЧД 1911 

ВСИЧКО 3537 

Уникални потребители 

на сайта на библиотеката 
5703 

 

Уникални потребители 

на страницата във 

facebook 

71103 
 

Всичко onlain 76806 
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Читатели специалисти  

 

Година ИТР СС МС ТН ХН КПР У Сл 

2019 101 11 79 28 391 30 7 24 

 

Новорегистрираните читатели за 2019 г. са 3537 или с 23 по- малко от 

миналата година. Читателите деца са 1911 или с 45 повече от 2018 г и 

представляват  – 54% от обшия брой. Оnlain потребителите са с 2994 повече  от 

предходния период. 

 
 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ ЗА 2019 Г. 

ЗАЕМНА 50035 

ЧИТАЛНЯ№1 21365 

ЧИТАЛНЯ №2 7227 

ИЗКУСТВО 278 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 612 

СОВ 79517 

ДЗ 20959 

ДЧ 656 

ОЧД 21615 

ВСИЧКО 101132 
 

ЗАЕТИ  МАТЕРИАЛИ  ПО  ОТДЕЛИ,  СРАВНЕНИ  С  2018 Г. 

 2019 г. 

ЗАЕМНА 50035 

ЧИТАЛНЯ№1 21365 

ЧИТАЛНЯ №2 7227 

ИЗКУСТВО 278 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 612 

СОВ 79517 

ДЗ 20959 

ДЧ 656 

ОЧД 21615 

ВСИЧКО 101132 

  

 

 Заетите материали през 2019 г. са с 4131 библиотечни единици по- малко 

в сравнение с 2018 г. Във всички отдели, с изключение на Детска заемна  

потребители 

ВСИЧКО 80343 
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раздадената литература е по- малко в сравнение с 2018 г. Особено чувствителна 

е разликата в читалните. Причината за този спад не е в липсата на актуални 

заглавия, закупени са 1095 повече бибиотечни единици в сравнение с 

предходната година.  

 

Делът на раздадената детска литература е 21,37%. В Заемна за възрастни 

заетите библиотечни документи са 49,47% и с 83 тома по- малко от 2018 г. В 

читалните за възрастни , Краезнание и СБО са раздадени общо 29482 , с 3461 

библиотечни единици по- малко от 2018 г., или 29.15 %. От раздадената 101132 

тома  литература , 76611 са книги, 24398 периодични издания, 79 графични и 

картографски издания, 1 нотни, 36 електронни издания. По език раздадената 

литература се разпределя както следва: 100279 на български език, 132– на 

руски, 492- на английски, 94 – на немски, 50 -френски и други езици- 83.  

 Раздадената художествена литература за 2019 г. е 38843 тома,                                          

представлява 38,40% от  общия брой раздадени библиотечни единици. Детската 

художествена литература е 18822,  е 87% от раздадената литература в Детски 

отдел.  Отрасловата литература раздадена от СОВ е 40062  , с 4104  по- малко 

от 2018 г., а детската отраслова е 2798 и с 878  по- малко от миналата година.  

 

Читаемост –28.59 

Посещаемост –15.11 

Обръщаемост – 0,24 

Обхватност – 5,42     

 

През 2019 г. посещенията в библиотеката са 53472 , с 4143 повече от 2018 г. От 

тях 3282  посещения от мероприятия, с 838 по- малко от миналата година, при 

по- голям брой проведени събития. Реално не могат  точно да се отчитат 

посещенията, а на културни събития единствения начин е преброяване и да не 

се пропусне вписване в дневника. Onlain посещенията през 2019 г са с  4987     

повече, в сравнение с предходната година.  

 

ПОСЕЩЕНИЯ 

 2019 г. В това число от 

мероприятия 

ЗАЕМНА 16722 - 

ЧИТАЛНЯ №1 7550 1006 

ЧИТАЛНЯ №2 2257 206 

ИЗКУСТВО 110 - 

КРАЕЗНАНИЕ/СБО  281  127 

СОВ 26869 1339 

ДЗ 23672 1943 

ДЧ 2908 - 

ОЧД 26580 1943 
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ВСИЧКО 53472 3282 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 21 305 

 

 

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

102324 

 

 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 126629  

ВСИЧКО 177101  

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ      ПО  ОТДЕЛИ, СРАВНЕНИ  С 2018 Г.  

 

 2019 г. 

ЗАЕМНА 16722 

ЧИТАЛНЯ №1 7550 

ЧИТАЛНЯ №2 2257 

ИЗКУСТВО 110 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 253 

СОВ 26892 

ДЗ 23672 

ДЧ 2908 

ОЧД 26580 

ВСИЧКО 53472 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 21 305 

 

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

102324 

 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 126629 

ВСИЧКО 177101 

 

    

  

Работа с компютърната техника –интернет и текстообработка в минути:  
 

 

ИНТРНЕТ В МИНУТИ 

 

 2019 

ЧИТАЛНЯ №1  439314 

ЧИТАЛНЯ №2 129248 

СОВ 568562 

ОЧД 36148 

ВСИЧКО 604710 
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УНИКАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 2019 

ЧИТАЛНЯ №1  177 

ЧИТАЛНЯ №2 47 

ВСИЧКО 224 

 

Писмени справки: 
 

Читалня №1 
 

1. „Статистически данни за развитието на животновъдството в 

България за периода 1900 – до наши дни”.  

2. „Диагностика на въздействието на подвижните игри в детската 

градина по Безопасност на движението по пътищата”. 

3.  „Интерактивни и иновативни методи в обучението по 

история”. 

 

Краезнание: 

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

местни автори и творци – Димитър Христов, Милка Манова, Боню Бонев, 

Димитър/Диньо Божков, Михаил Павлов, Милка Колева, Ваня Георгиева 

Вайчева – по молба на отдели „Библиография на книги и други видове 

документи” и „Национална библиография” към НБКМ. 

2. СБО: 

3. Вълко Марашев - 7 загл. 

4. 2. Георги Граматиков - 9 загл. 

5. 3. Ели Видева - 12 загл. 

 

 Устни справки – 8- Читалня №1 

         6 - СБО 

         6 - Краезнание 

 

Междубиблиотечно заемане ( МЗС ) 

По искане на наши читатели, от други библиотеки в страната са 

изпратени 155 заявки за литература  - книги, статии и др. материали.  

Изпълнени са 146 от исканите заявки  -  книги, статии и сканирани материали. 

Отказите са 9.Постъпили искания към нас  – 0 заявки. Общо получена  и  

раздадена  литература по МСЗ  през годината – 146 (книги , статии и сканирани 

материали).    

Други дейности на отделите 
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Заемна за възрастни: Въвеждане на читателски заявки и своевременното им 

изпълнение – 896 бр. изпълнени за отчетния период. Бяха изготвени указание и 

план за работа за прочистване на библиотечния фонд в хранилищата от 

физически изхабени, повредени, многоекземплярни и морално остарели 

документи. Съвместно с отдел Обработка и комплектуване бе прегледан и 

прочистен фонда в хранилище  от №1 до №16000  и oт № I 1 до № I 4200. 

Читалня №1: Прегледани 110 източници, описани 216 статии по 

литературознание и вмъкнати 603 фиши в каталога и картотеката. Оказана 

индивидуална помощ по ИКТ на 253 потребители.  

Читалня №2: Прегледани 80 източници, описани 65 материала за тематичния 

бюлетин  и вмъкнати 86 фиши в каталога и картотеката. Оказана индивидуална 

помощ по ИКТ на 18 потребители. Отчислени  716  библиотечни материали. 

Изкуство: Прегледани 66 източници, описани 228 материали , от които 87 

въведени в базата дани , вмъкнати 559 фиши в каталога и картотеката.  
Краезнание: 1348 статии са описани, въведени и класирани в Електронния 

каталог. Местните периодични издания за 2018 година са предадени за 

подвързия, след което са подредени за съхранение в хранилище. 

Краеведските картотеки, разделени съответно до 1972 г. и от 1973 до 1989 г. 

бяха прередени, за да се освободи място за растящата актуална картотека. Бяха 

изготвени и поставени нови надписи на чекмеджетата. На 1005 статии в 

Електронния каталог, отнасящи се за периода 1990-2007 г., са коригирани 

класификационните индекси по УДК, тъй като те нямаха никакво съответствие 

с Краеведската класификационна схема, като са заместени с подходящи 

класификационни индекси по ККС. 379 са редактираните записи от 

Електронния каталог за периода 2003 – 2006 г. на които са добавени Предметни 

рубрики и/или други липсващи определения от другите рубрики. 3411 фиши на 

статии са разпечатани на матричен принтер. В помощ на отдела, библиотекарят 

Златка Среброва от Читалня 1 подреди по систематично-азбучен принцип 4 

чекмеджета с фиши от картотеката с невъведени статии в Електронния каталог 

(2007 – 2017 г.), които общо са поместени в 14 чекмеджета. Издирване и подбор 

на документи, включително и от ДА- Хасково. Организиране на материалите  

тематично, подготовката на 15 изложбени пана и подреждане на библиотечни 

материали в изложба, посветена на 175 години от рождението на Капитан 

Петко Войвода. 

СБО: В модул Статии за актуалната картотека са въведени: - 706 материала. За 

Отдел Изкуство описани 158 (не са въведени в ел. каталог). През годината  са 

сканирани общо 109  файла, съответно:    

- За изготвяне на биобиблиографски справочник “Южна пролет 

2019”  – 41 

- За служебни цели – 68 

Изготвена презентация на тема: ”Местен периодичен печат в Област Хасково - 

съхранение и опазване”. 
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Детски отдел: Въвеждане на читателски заявки и тяхното изпълнение- 106 бр. 

Отчислени 229 библиотечни единици. В срок приключи инвентаризацита на 

фонда в Детска читалня. На 2144 книги бе установена наличността. Читалнята 

работи през целия период на инвентаризацията, без да прекъсва работата с 

читателите. 
 

III. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 

1. Био-библиографски справочник на участниците в 

Литературните дни „Южна пролет“ 2019, с включени 41 автори на поезия, 

проза и детска литература. 

2. Биобиблиография, посветена на Йордан Нанчев, носител на 

наградата Александър Паскалев за 2018 г.  

3.  Биобиблиография, посветена на 175-годишнината от 

рождението на Капитан Петко Войвода, озаглавена „Живот в името на хората, 

справедливостта и свободата”. 

4. Био-библиографски справочник на участниците в 

Международния конкурс за цигулари „Недялка  Симеонова”. 
 

 

Препоръчителни списъци               

 

Читалня№1 

1. „Приобщаващо образование”. 

2.  „Нестинарство”. 

 

Читалня №2 

1. „Книгите срещу дрогата 2019” – актуализиран списък. 

2. „Цветарство” . 

3. „Лозарство и винарство” . 

 

Детски отдел 

3.  Препоръчителни списъци за лятната ваканция, съобразени с 

учебните програми. 

 

Онлайн публикации 

СБО 

1. 75 г. от рождението на Татяна Янакиева, български 

библиотековед, доцент, дългогодишен ръководител на катедрата по 

библиотекознание, научна информация и културна политика към СУ ”Св. 

Климент Охридски” (1944). 
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2. 180 г. от рождението на Васил Димитров Стоянов, един от 

основателите на Българското книжовно дружество, основател на библиотеката 

му, редактор на “Педагогическо списание” (1839 – 1910). 

3.  75 г. от рождението на Донка Правдомирова, български 

библиограф, доцент (1944). 

4. 85 г. от рождението на Марин Ковачев, български краевед, 

професор, създател на катедрата по библиотекознание, библиография и научна 

информация  към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 

(1934 - 2016). 

5. 160 г. от рождението на Никола Енев Начов, български 

писател, историограф, библиограф и етнограф, автор на първата българска 

отраслова библиография (1859 – 1940). 

6. 160 г. от рождението на Александър Теодоров – Балан, 

български езиковед, библиограф и литературен историк (1859 – 1959). 
 

ІV. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

1. През 2019 г. бе разработен нов съвременен сайт на 

библиотеката. Цялата  информация от стария сайт  от 2008 г. до 2019 бе 

прехвърлена на новия. 

2. По проекта „Библиотека – наследство - бъдеще”, финансиран 

от Национален фонд „Култура” бе разработено безплатно мобилно приложение 

и виртуална разходка из библиотечното пространство.  

3. Разработен бе  модерен специализиран електронен каталог за 

„Дигитална библиотека Хасково”. 

4. Сканирани са 232 плаката и 50 юбилейни вестника. 

5. Сканирани са 803 броя на 16 заглавия от местния периодичен 

печат от периода 1844 – 1944 г. или 2323 файла. 

6.  За периода 1944 – 1969 г. са сканирани 519 броя на 19 

заглавия, притежавани от библиотеката вестници или 1222 файла. 

Посещенията(сесии)  на сайта са 21 305.Посещенията на страницата ни  във 

Facebook – 102324. Оnlain посещенията са общо 126629. 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 896 читатели, с  283 по- малко от 2018 г.  

 
 

V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

  

Спечелени проекти през 2019 г.: 

1. „Библиотека – наследство - бъдеще, проект финансиран от 

Национален фонд „Култура”. Реализацията на проекта  осигури достъп до 

електронни библиотечни услуги и база данни чрез безплатно мобилно 
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приложение и виртуална разходка из библиотечното пространство. Разработен 

бе  модерен специализиран електронен каталог за „Дигитална библиотека 

Хасково”, който съдържа електронни колекции с уникални за региона 

документи и даващ възможност за бързо, лесно и ефективно търсене, 

изследване и споделяне на дигитално съдържание. Стойността на проекта бе 

8000 лева. 

2. „Библиотека - ценности - технологии”- проект към Община 

Хасково по програма „Културни инициативи“. Бе закупена интерактивна 

подова система FluurMat, иновативно решение, чрез обучително-игрови 

способи да се обогати програмата на „Лято в библиотеката” и да използва 

целогодишно. Изложба и юбилеен вестник по повод 140 г. от рождението 

Александър  Паскалев  , Изложба по повод 175 г. от рождението на Петко 

Кирков. Тиражът на вестникът е 500 екземпляра. Всяка от  двете изложби е 

изработена професионално върху 15 табла от пенокартон с UV печат. 

Стойността на проекта бе  6775 лв. 

3. РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и 

обучителен център” към Министерството на културата. В рамките на проекта 

бе организирана и проведена Регионална кръгла маса „Местен периодичен 

печат и краевeдски документи с историческа стойност – издирване, 

съхранение, дигитализиране”, с участието на специалисти от регионалната 

библиотека, журналисти и библиотекари от региона. Бяха проведени шест 

работни срещи на библиотекари и читалищни секретари от общинските 

центрове с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. 

Смирненски” , с цел оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на 

място. Обучение по ИКТ и семинар на тема „Прочистване на библиотечния 

фонд и инвентаризация“,  подготвена и издадена бе библиография „Живот в 

името на хората, справедливостта и свободата“ , по повод 175 год. от 

рождението на Капитан Петко.Всички общвствени библиотека в региона 

получиха по един екземпляр от изданието. Проектът бе на стойност 5000 лв. 

4. РБ „Хр. Смирненски” участва в проект „GENERATION 

CODE” към Фондация „Глобални библиотеки – България“ .Финансирането бе 

на стойност 1483 лв. 

5. През 2019 г. приключи проект „Е-skills for E-inclusion“, чиято 

основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност 

за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Бе проведено 

пилотно обучение с продължителност 40 часа. 

6. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект 

към Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” , 2019 г. на стойност 21 994 

лв. Баха закупени 1773новеи книги. 

7. По втората сесия на   програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” , 2019 г. библиотеката 
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спечели проект на стойност 11 058 лв., с които бяха закупени 880 библиотечни 

единици. 

8. Библиотеката спечели проект като партньор по втората 

покана на програма ИНТЕРРЕГ България -Турция. Водеща органиьация е Куб 

на хора с физически увреждания. 

 

VІ. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1. На 1 март библиотекарите от Детски отдел запознаха 

възпитаниците от ОДЗ №3 „Зорница” с един от ай-хубавите български 

празници – Баба Марта. Малчуганите рисуваха върху фигурки от солено тесто 

и сами си изработиха мартеничка. 

 

 

 

 

 

 

 

2. През месец март ученици от Клуба по интереси „Млад 

репортер” от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – 

Хасково посетиха читалня „Хуманитарни науки” където бъдещите репортери 

разгледаха различни видове периодични издания, включително и фототипни 

вестници, от края на ХІХ-ти и началото на ХХ-ти век. 

3. От 28 февруари Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- 

Хасково стартира обучения по програмиране с използване на робота Финч по 

проект „GENERATION CODE” към Фондация „Глобални библиотеки – 

България“. В НЧ „Братолюбие- 1884” , гр. Любимец бяха обучени  12 

участници  от ОУ„Захари Стоянов” и ОУ „Хр. Ботев”. Продължителността на 

обучението бе 30 учебни часа ,  а най-добре представилият се учениk участва в 

пролетен лагер за напреднали по програмиране. 
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4. Ученици от 9-ти, 10-ти и 11- ти клас, представители на клуб 

„Здравна Академия” към ЕГ „проф. д-р Асен Златаров” гостуваха в Читалня № 

2 на Регионална библиотека. Ръководителят им – Даниела Димитрова, учител 

по биология, презентира информация за генномодифицираните храни. 

Библиотечните специалисти им показаха книги и статии по темата, учениците 

се запознаха с основните библиотечни услуги и получиха безплатен 

едногодишен абонамент. 

5. „Вече съм грамотен”- това заявиха пред своите родители и 

гости първокласниците от ОУ”Климент Охридски” и демонстриаха своите 

умения. 

6. През месец април бе проведено пилотно обучение за 

безработни по компютърни умения за улесняване достъпа им до пазара на 

труда, в изпълнение на проект „Е-skills for E-inclusion“ към Фондация 

„Глобални библиотеки – България“. Обучението бе с продължителност 40 

учебни часа. 

7. Ежемесечни тематични срещи на бъдещи родители със 

медицински специалисти по силата на договорни отношения на Регионална 

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

8. На 11 октомври второкласниците от ОУ „Христо Смирненски” 

отбелязаха патронния празник на своето училище. Библиотекарите от Детски 

отдел ги запознаха с любопитни факти от живота на „слънчевото дете” на 

българската поезия. След това сами изработиха табла с произведенията и 

псевдонимите на Христо Смирненски, които той е ползвал през годините. 

9. В Европeйската седмица на програмирането (5-20 октомври), 

под мотото „Вдъхнете живот на вашите идеи” децата от ОДЗ „Зорница” и 

третокласниците от ОУ „Климент Охридски” се първи се запознаха   пчелите 

робот /Bee- Bot/ и интерактивния под “FluurMat”.   

10. По повод Денят на народните будители ученици от  9-ти клас 

в ЕГ „Асен Златаров” посетиха Регионална библиотека „Хр. Смирненски”. 

Беше изнесена презентация на тема „280 години от рождението на Софроний 

Врачански”, изготвена от библиотечните специалисти. Учениците получиха 

безплатен годишен абонамент.  

11. В рамките на Националната седмица на четенето, 

организирана от МОН бяха проведени събития, целящи запознаване учениците 

с услугите на библиотеката и начините на търсене на информация. 

- На 10 декември  с ученици от 9-ти клас на ПМГ „Акад. 

Боян Петканчин“ .  

- На 11 декември с възпитаници на ПГЛП „Райна 

Княгиня”, ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” и ПГТ „Ал. Паскалев”. 
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- На 13 декември с ученици от ОУ „Шандор Петьофи”, 

СУ „Васил Левски” и ОУ „Христо Смирненски” и от училището в село 

Войводово.   

12. Ученици от Клуба по творческо писане на английски език към 

ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ посетиха Регионална библиотека „Хр. 

Смирненски”. Под формата на презентация им бяха представени структурата и 

услугите на културния институт. Зоната за тийнейджъри привлече учениците с 

новоизлезли книги и нашумели автори.  Учениците получиха безплатен 

абонамент и тениски с послания за книгата и четенето. 

13. В навечерието на Коледа, гости на библиотеката бяха децата 

от ДГ №11 „Елхица”, ДГ №19 „Щурче”, ДГ №20 „Весели очички”които се 

запознаха с героите от книжка „Марти в нощта на Коледа” . За подарък децата 

получиха безплатен годишен абонамент. 

 

 

VІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

По проект „РБ „Хр. Смирненски”–информационен, културен и 

обучителен център ” бяха проведени в общинските центрове работни срещи по 

актуални теми  с библиотекари и читалищни секретари от региона: 

1. На 20 септември в Народно читалище „Св.св. Кирил и 

Методий- 1894”, гр. Тополовград . 

2. На 27 септември в Общинска библиотека – Свиленград . 

3. На 1 и 2 октомври в регионалната библиотека се 

проведе Практически семинар „Прочистване на библиотечния фонд и 

инвентаризация“ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково . 

4. На 10 октомври  в  НЧ „Братолюбие -1884“ – гр. Любимец. 

Участваха колеги от общините Любимец, Маджарово и Ивайловград. 

5. На 30 и 31 октомври 2019г. в регионалната бибиотека се 

проведе  Обучение по ИКТ за библиотекари и читалищни секретари от област 

Хасково на тена „Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекарите” 

6. На 12 ноември в НЧ „Дружба-1870“ – гр. Харманли , с 

участието на библиотекари от общините Харманли, Симеоновград, 

Стамболово. 

7. На18 ноември в Градска библиотека „Пеньо Пенев” – 

Димитровград се проведе работна среща на библиотекари и читалищни 

секретари от общините  Димитровград и Минерални бани. 

8. На 27 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- 

Хасково се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от 

общината с библиотечни специалисти. 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
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 В края на 2019 г. в РБ „Хр. Смирненски работят  32 щатни служители, от 

които Директор, 22 библиотекари, 2 ИТ специалист , 1 ЗАС, 1 технически 

сътрудник и 5 помощен персонал. 14 служители са с библиотечно образование , 

от които 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 2019 са: 614 178 от които : 

  553445 лева от държавния бюджет, от тях 

   36150 лв. за разгърната площ  

  8000 лв.  по проект „Библиотека – наследство - бъдеще, 

финансиран от Национален фонд „Култура”. Проектът приключва на 30. 07. 

2020 г. 

  6775 лв. по проект „Библиотека - ценности - технологии”- проект 

към Община Хасково по програма „Културни инициативи“. 

  5000 лв. по проект РБ „Хр. Смирненски” – информационен, 

културен и обучителен център” към Министерството на културата.  

  1483 лв.  РБ „Хр. Смирненски” участва в проект „GENERATION 

CODE” към Фондация „Глобални библиотеки – България“ . 

  19795 лв. по програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност”, 2019. 

  9952 лв. по втора покана по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” , 2019. 

Общо приходи по проекти: 51005 лв. 

  9803 лв. собствени приходи от такси, платени библиотечни 

услуги и глоби . 

 Разходи: 366207 лв. - заплати на персонала , 66% от държавната субсидия. 

В това число   за ДМС  54 047 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 65377 лв. задължителни осигурителни вноски от работодателя, от 

които 17304- здравноосигурителни.  

Изразходвани средства за издръжка – 115696 лв., от които: 

 22952 лв.   учебни и други материали. От тях 6030 лв. текущи 

периодични издания   

24610, за вода, горива и енергия ; 

37563 лв. – текущ ремонт  

 46249 лв.-ДМА, от които 4990 компютри 

 НДА- 6434- програмни продукти 

 3258-  стопански инвентар. 

 38000 лв.- книги 
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Вноски по инвестиционен договор за газификация на сградата на 

библиотеката- 13474 лева  

 

 РБ „Хр. Смирненски” приключи 2019 г., без неразплатени задължения.   

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

1. В началото на месец януари, за седма поредна година бяха 

обявени най- активните читатели в Детски отдел и Читател на годината, 2018 г. 

в отдела за възрастни. 

2. На 10 януари в централно фоайе бе открита изложбата 

„Критиката – съзнанието на литературата” . Експозицията представи четирима 

именити български литературни критици, от рождението на които се навършват 

кръгли годишнини  през 2019 година. Нешо Бончев Бояджиев – първият 

български професионален литературен критик, педагог, Александър Балабанов 

– литературен критик и историк, преводач, публицист, Симеон Радев – 

публицист и литературен критик и Тончо Жечев – литературен критик и 

историк. 

3. На 22 януари във фоайето на Регионална библиотека „Хр. 

Смирненски” беше открита изложба от карикатури на Йовчо Савов,  обявен 

през 2010 г. за Карикатурист на годината за особени заслуги в развитието на 

българската карикатура. 

4. Същия ден беше представена книгата с епиграми „Дебили  

недраги” на  Георги Кушвалиев – първият носител на наградата „Крилатият 

козел“, учредена в памет на Радой Ралин. Илюстратор - Йовчо Савов. 

Авторът беше представен от Кин Стоянов –  издател и рецензент. 

5. На 22 февруари бе подредена изложба, посветена на 120-та 

годишнина от рождението на Дечко Узунов. 

6. Среща с  Продрум Димов и новата му книга „Струйки от 

литературния бързей“.  

7. Журналистът Петър Пунче предствави книгата си “Вие сте 

тук”. 

8. През месец март в Детски отдел децата от ДГ №17 „Иглика” и 

подготвителните групи "Звездички", " Плодчета" , "Мечо Пух" и "Шарено 

петле" от ДГ "Зорница" се запознаха с номинираните книги от „Бисерче 

вълшебно” и гласуваха за своята любима книга. 

9. Среща на малките читатели с авторката Катя Антонова и 

книгата ѝ „Феята от захарницата”. 

Национален маратон на четенето 

2 – 23 април 2019 г. 
10. В Маратона на четенето, 2019 г. се включиха деца от ДГ 

„Слънце”,  ДГ „Иглика”. 

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
 

 

17 

 

11. Мария Касимова –Моасе представи книгата си „Балканска 

рапсодия”. 

Литературните дни „Южна пролет” 

12. В рамките на  Националния конкурс за дебютна литература 

„Южна пролет“, 2019  РБ „Христо Смирненски” представи изложбата „Геният 

на Ренесанса, посветена на 455 години от рождението на Уилям Шекспир. 

13.  Приключение в света на детската книга със Зорница Иванова. 

14. Среща на младите творци с журито на конкурса. 

15. Представяне творчеството на Ненад Йолдески- носител на 

Наградата за литература на Европейския съюз за 2016 г. 

16. Среща на Катя Антонова с децата на Хасково. 

17. Премиера на  книгата на Добромир Банев „Любов до синьо”. 

Национална библиотечна седмица, 2019 (13-17 май) 

„Книгите са само началото…” 

18. „Напред към приключенския свят на Иван Раденков”, среща с 

автора на книгите с главен герой Уинки. 

19. Откриване на изложба ”175 г. български периодичен печат”. 

Партньор: Съюза на българските журналисти – Хасково. В изложабата бяха 

включени материали от фонда на библиотеката и от Съюза на българските 

журналисти –Хасково -  фототипни издания на възрожденски вестници, местни 

периодични издания, позабравени любопитни авторски материали от 

хасковските журналисти  от вестници и списания, по-голямата част от които са 

вече в миналото, богат снимков материал. 

20. В рамките на националната библиотечна седмица  

петокласници от ОУ „Христо Смирненски” влязоха в ролята на библиотекар за 

един ден. 

21. На 16 май телевизионният журналист Костадин Филипов 

представи своята дебютната стихосбирка  „На дъх от лятото“. 

22. В света на приказките на Пушкин, по инициатива на читатели 

и с участието на актрисата Силвия Предова. 

23. Забавно лятно четене. Представяне книгите от 

препоръчителния списък за 4 клас , с участието на ученици от СУ „Васил 

Левски”. 

24. „Игри на светлината“ – изложба от рисунки на възпитаниците 

на Арт школа „Пастело” с ръководители Даниел Русев и Калена Чакалова. 

25. Представяне новата книга на Иван Енчев „Добрата дума“. 

26. Състезание по рецитиране стихове на Пушкин на руски език 

по случай  220 г. от рождението му и в навечерието на 6 юни- Ден на руския 

език. С участието на ученици от ЕГ ”Проф.д-р Асен Златаров” – Хасково и 

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“-  Хасково. 

27. На 14 юни се проведе Регионална кръгла маса „Местен 

периодичен печат и краевeдски документи с историческа стойност – издирване, 

съхранение, дигитализиране”. Събитието бе част от проект „РБ „Хр. 
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Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № 

РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата. Присъстваха 

библиотекари от региона и журналисти. 

28. В партньорство със „Сдружение за култура Хасково- 2015“ бе 

представен  дебютния роман на Иван Стоилов „Екстрийм“, спечелил 

специалната награда в конкурса „Развитие“ за 2018 г. За автора и за 

книгата говори Недялко Бакалов. 

29. Откриване на изложба “Книгите срещу дрогата“ , част от 

кампанията „Хасково срещу дрогата, 2019”. 

30. На 27 юни в Читаня № 1 Катерина Хапсали се срещна с 

читателите на книгата си „Сливовиц“. 

31. Издателство Весела Люцканова в партньорство с РБ „Хр. 

Смирненски” и Клуб на дейците на културата представиха дебютния роман на 

Ирена Георгиева „Капани на властта”. Слово- Благовеста Касабова. 

32. Представяне на Георги Ангелов и неговото творчество в  

партньорство с Клуб на дейците на културата. 

33. Откриване на изложба „Рисуващи поети” с участието на: 

Милен Милев и Ясен Калайджи. 

Лято в библиотеката 

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

от 3юли до 29 август 

Разнообразни, забавни и полезни бяха летните срещи в библиотеката:  

34. Откриване на „Лято в библиотеката 2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. „България – красива и уникална” –след интересна 

презентация децата и рисуваха красиви природни картини. 

36. Учене и игри във виртуалния свят, чрез  интерактивен под 

“FluurMat”. 

37. Приказният свят на пчелите -   увлекателен разказ от 

сладкодумният писател и пчелар Петър Ванчев. 

38. „Разхвърляната Мими” от Кристиян Джоунс – чета и рисувам. 
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39. Първи стъпки в програмирането с робота Финч. 

40. Учене и игри, чрез интерактивен под “FluurMat”  II – ра част. 

41. Обучение за работа с 3D принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

42. Закриване „Лято в библиотеката” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „Млад краевед в рамките на Лято в библиотеката. 

През изтеклата година бяха проведени 9 срещи с членовете на 

клуба. 

 

43. Средновековното минало на град Хасково. 

44. Средновековните крепости Лютица, Букелон, Неутзикон, 

„Свети Дух”. 

45. Битката при Клокотница през 1230 г.. 

46. Скалните църкви край с. Михалич и с. Маточина. 

47. Османски религиозни паметници – Ески джамия (Хасково) и 

Тюрбето на Осман баба (с. Текето). 

48. Гърбавият мост (Харманли), Мостът на Мустафа паша 

(Свиленград) и Атеренският мост (Ивайловград). 

49. Узунджовската църква и Узунджовският панаир. 

50. Как да направим тематична презентация с Power Point. 
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51. Посещение на изложба, посветена на 175 г. от рождението на 

Капитан Петко Войвода, в Тракийското дружество „Георги Сапунаров” – 

Хасково. 

Дни на Хасково (6-8 септември) 

52. Откриване на Изложба от детски творби, изработени по време 

на “Лято в библиотеката”, 2019. 

53. По повод 175-годишнината от рождението на Капитан Петко 

Войвода библиотеката подготви изложба, посветена на живота и дейността на 

легендарния българин. Изложбата е финансирана от Община Хасково по проект 

Културни инициативи”. РБ „Христо Смирненски” представи и библиографията 

„Живот в името на хората, справедливостта и свободата”. Библиографският 

указател включва близо 800 документа, книги, статии от периодични издания и 

сборници, архивни документи, грамофонни плочи, разкриващи многоаспектно 

живота и делото на Петко Киряков. Библиографията е финансирана от 

Министерството на културата по проект Културни инициативи. 

54. Среща разговор с писателката Варта Коризян – Меонлина и 

преставяне на новата й книга „Пеласгите“. 

55. Съвместно със „Сдружение за Култура- 2015” представяне на 

Владимир Зарев и новият му роман „Чудовището“. 

56. За осма поредна година през месец септември в цяла Европа 

бе отбелязан Денят на европейското сътрудничество Програмата Интеррег-

ИПП за трансгранично сътрудничество България — Турция 2014—2020 г. 

избра да празнува на 19 септември в Регионална библиотека „Христо 

Смирненски“, под мотото „Забавен дигитален свят“. Целта на събитието тази 

година бе да представи резултати от изпълнени проекти по Програмата, ползите 

за обществото, да насърчи развитието на дигитални умения сред децата и 

младите хора и да им позволи чрез технологиите да отворят прозорец към 

света. Празникът започна с официално откриване и продължи с уроци по 

програмиране с робота Finch и забавни игри с интерактивен под Fluur mat . 

Програмата включва и поздрав от децата – участници, подготвен за събитието. 

 

 

 

 

 

 

 

57. Представяне на книгата доц. Тонка Василева „Незаличима 

диря – съдбата на малоазийските българи”. 

58. Премиера на книгата „Мелодия за сърдечни струни“ – 

Антология Хасково – Берлин. Организатори: Клуб на дейците на културата, 
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Литературен клуб „Иван Николов” и Регионална библиотека „Христо 

Смирненски“. 

59. На 4 октомври Клуб на дейците на културата и Регионална 

библиотека „Христо Смирненски“ представиха новата книга на Николай 

Табаков „Нула време“. 

60. Поетът и директор на Националния литературен музей Атанас 

Капралов представи  новата си книга „Приближаване до взрива“. 

61. На 18 октомври бе представена най-новата си стихосбирка на 

поета Георги Атанасов „Събличане на росата”. Организатори: Клуб на дейците 

на културата  и  регионалната библиотеката.  

62. Милен Милев представи новата си стихосбирка „Цвят на 

нощ“. Слово за автора и неговото творчество изнесе Трендафил Василев.  

63. Стойка Мариновска представи новата си стихосбирка „Пак 

сме заедно”. Благовеста Касабова говори за авторката и творбите ѝ.   

64. Среща с журналиста  Румен Стоичков и новата му книга 

„Ожадняла река”. 

65. Библиотеката съвместно със Сдружение за култура „Хасково-

2015” и Тракийското дружество „Георги Сапунаров” представиха книгата на 

Елена Алекова „Родопа е предел”. 

66. На 26 ноември   в регионалната библиотека гостува 

хасковската поетеса Галя Карааргирова сновата си книга „С пречупени криле 

лвтя”. 

67. Премиера в Хасково на книгата на Камелия Кучер „Нощ“ . 

68. Актьорът Янко Митев представи книга си за деца „Капчици 

смях”. 

69. Представяне новата книга на Боян Биолчев - „Преселението”.  

Словото на Ели Видева. 

70. В партньорство с Клуб на дейците на културата бе 

представена книгата на Зоя Димова  „Молитва за причастие“. 

71. Теодора Димова представи новия си роман „Поразените“. 

Събитието бе организирано съвместно със Сдружение за  Култура -2015. Слово: 

Митко Новков. 

72. Клуб на дейците на културата съвместно с регионална 

библиотека „Хр. Смирненски” представиха новия роман Николай Колев   

„Последното завоевание“. 

73. Христо Милев представи дебютната си книга „Аз съм Гунчо” 

пред третокласници от ОУ „Климент Охридски”. 
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74. Представяне на Румен Иванов и книгата му „Българската 

народност на Балканите“, съвместно със Сдужение за Култура-2015. 

75. Представяне   новата книга на Георги Николов „Кремация на 

феникс“, в партньорство на Клуб на дейците на културата. 

76.  Среща с  Валентина Радинска и новата  Ѝ книга “Защото е 

студено”, в партньорство със Сдужение за Култура-2015. 

77. Коледна изложба на възпитаниците на школата по 

изобразително изкуство „Пастело” 

78. Представяне на Тодор Кокошаров и новелата му „Такава 

любов“. 

 

 

КАМЕРНИ ИЗЛОЖБИ И ВИТРИНИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ОТДЕЛИ 

.  

Заемна за възрастни 

1. 130 г. от рождението на Николай Райнов  

2. 115 г. от рождението на Георги Караславов  

3. 140 г. от рождението на Симеон Радев  

4. 145 г. от рождението на Съмърсет Моъм  

5. 135 г. от рождението на Александър Беляев  

6. 210 г. от рождението на Николай В.Гогол  

7. 85 г. от рождението на Христо Фотев  

8. 90 г. от рождението на Вера Мутафчиева  

9. 140 г. от рождението на Стефан Л.Костов  

10. 105 г. от рождението на Маргьорит Дюрас  

11. 120 г. от рождението на Владимир Набоков  

12. 455 г. от рождението на Уилям Шекспир  

13. 160 г. от рождението на Джером К.Джером  

14. 105 г. от рождението на Андрей Гуляшки  

15. 95 г. от рождението на Булат Окуджава  

16. 220 г. от рождението на Оноре дьо Балзак  

17. 160г. от рождението на Артър К.Дойл  

18. 150 г. от рождението на Георги П.Стаматов  

19. 220 г. от рождението на Александър С.Пушкин  

20. 115 г. от рождението на Атанас Далчев  

21. 100 г. от рождението на Богомил Райнов  

22. 110 г. от рождението на Димитър Димов  

23. 215 г. от рождението на Жорж Санд 

24. 90 г. от рождението на Тончо Жечев 

25. 120 г. от рождението на Ърнест Хемингуей 

26. 165 г. от рождението на Константин Иречек 

27. 200 г. от рождението на Херман Мелвил 
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28. 100 г. от рождението на Николай Хайтов 

29. 230 г. от рождението на Джеймс Ф.Купър 

30. 140 г. от рождението на Петко Й.Тодоров 

31. 95 г. от рождението на Труман Капоти 

32. 185 г. от рождението на Любен Каравелов 

33. 115 г. от рождението на Греъм Грийн 

34. 115 г. от рождението на Бранислав Нушич 

35. 165 г. от рождението на Оскар Уайлд 

36. 90 г. от рождението на Йордан Радичков 

37. 105 г. от рождението на Павел Вежинов 

38. „ Обичани обичаи” 

39. „ Традиции и обичаи за Велик ден”  

40. „ Коледни и Новогодишни празници” 

 

Читалня№1 

 

1. 140 г. от рождението на Александър Михайлов Балабанов, 

български литературен критик и историк, преводач, публицист, професор (1879 

– 1955). 

2. 180 г. от рождението на  Нешо Бончев Бояджиев, първият 

български литературен критик, педагог (1839 – 1878). 

3. 150 г.  от излизането на бр. 1  на сатирично-хумористичния 

вестник „Тъпан”, на който активно сътрудничи Христо Ботев (1869 – 1870) 

4. 180 г. от рождението на Илия Рашков Блъсков, български 

възрожденски писател, публицист и педагог (1839 – 1913). 

5. 146 г. от обесването на Васил Левски. 

6. 210 г. от рождението на Николай Василиевич Гогол, руски 

писател и комедиограф (1809 – 1852). 

7. 85 г. от рождението на Христо Константинов Фотев, 

български поет (1934 – 2002). 

8. 140 г. от рождението на Стефан Лазаров Костов, български 

драматург (1879 – 1939). 

9. 455 г. от рождението на Уилям Шекспир, английски 

драматург  и поет (1564 – 1616). 

10. 140 г. от приемането на Търновската конституция на 

Княжество България, 1879 г. 

11. 100 г. от рождението на Веселин Симеонов Ханчев, български 

поет и публицист (1919 – 1966). 

12. 105 г. от рождението на Андрей Гуляшки, български писател 

(1914 – 1995). 

13. 220 г. от рождението на Оноре дьо Балзак, френски писател  

(1799 – 1850). 
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14. 220 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин, 

руски поет(1799 – 1837). 

15. 6 юни – Ден на руския език 

16. 115 г. от рождението на Атанас Далчев, български поет, 

преводач и есеист (1904 – 1978). 

17. 165 г. от рождението на Лука Касъров, български публицист и 

лексикограф, енциклопедист, автор на първия български енциклопедичен 

речник, поддиректор на Пловдивската народна библиотека от 1896 до 1915 г. 

(1854 – 1916). 

18. 90 г. от рождението на Тончо Жечев, български литературен 

критик и историк (1929 – 2000). 

19. 100  г. от рождението на Николай Хайтов, български писател 

(1919 – 2002). 

20. 270 г. от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте, немски 

поет, мислител и естественик (1749 – 1832). 

21. 100 г. от рождението на Александър Вутимски, български 

поет (1919 – 1943). 

22. 165 г. от рождението на Константин Йосиф Иречек, чешки 

историк и славист, професор, почетен член на Българското книжовно 

дружество (1854 – 1918). 

23. 160 г. от рождението на Никола Енев Начов, български 

писател, историограф, библиограф и етнограф, автор на първата българска 

отраслова библиография (1859 – 1940). 

24. 160 г. от рождението на Александър Теодоров – Балан, 

български езиковед, библиограф и литературен историк (1859 – 1959). 

25. 90 г. от рождението на Йордан Радичков, български писател и 

драматург(1929 – 2004). 

26. 200 г. от рождението на Евлоги Георгиев / Недев /, български 

общественик, търговец и банкер (1819 – 1897). 

27. 105 г. от рождението на Павел Вежинов, български писател 

(1914 – 1983). 

28. 260 г. от рождението на Йохан Фридрих Шилер, немски поет, 

драматург и естет (1759 – 1805). 

29. 145 г. от излизането на бр. 1 на в. „Знаме”, редактирано от 

Христо Ботев, Букурещ  (1874 – 1875). 

30. 110 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров, български 

поет (1909 – 1942). 

31. 175 г. от рождението на Петко Киряков Калоянов (Капитан 

Петко Войвода), български революционер (1844 – 1900). 

 

Постоянни витрини: 

„Нови книги”, „Бизнес идеи”, „Страни и събития”, „Балканите”, „Педагогика – 

нови тенденции”, „Достъп до електронна информация на хора с увреждания в 
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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. 19 януари-Освобождението  на  град Хасково от турско 

робство. 

2. 185 г. от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев, руски 

химик, съставител на периодичната система на химичните елементи (1834 – 

1907). 

 

3. Февруари - месец на трезвеността.  

4.  210 г. от рождението на Чарлз Дарвин, английски 

естествоизпитател, основоположник на съвременната биология и на учението за 

еволюционното развитие на видовете (1809 – 1882). 

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

основоположник на хелиоцентричната теория (1473 – 1543). 

6. 1 март- Международен ден за борба против ядреното оръжие.  

7. 140 г. от рождението на Алберт Айнщайн, физик – теоретик, 

един от създателите на съвременната физика (1879 – 1955). 

8. 22 март-Международен ден на водата. 

9. 23 март-Международен ден на метеорологията. /Чества се от 

1961г. по решение Световната-метеорологична организация,учредена към ООН 

през 1960 година/. 

10. 1 април- Международен ден на птиците/Чества се от 1906 г. 

По силата на защита на полезните птици/. 

11. 7 април- Международен ден на здравето /чества се от 1950 

година/. 

12. 12 април- Международен ден на авиацията и космонавтиката 

13. 22 април- Световен ден на Земята/ Отбелязва се за пръв път 

през 1970 година- 40 години от отбелязването на Деня на Земята. 

14. Май- месец за защита на природата. 

15.  140 г. от пускането в обръщение на първата пощенска марка, 

1879  г. 

16. 12 май- Международен ден за борба с алергиите. 

17. 15 май- Международен ден на климата.  

18. 17 май  - Световен ден за борба с хипертонията. 

19. 28 май – Ден на парковете в България. 

20. 31 май- Международен ден за борба с тютюнопушенето. 

21. 5 юни –Международен ден за опазване на околната среда. 
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22. 18 - 24 юни- Седмица на лечебните растения- Празник на     

билките- Еньовден. 

23. 20 юни-Международен ден на Слънцето. 

24. 26 юни-Международен ден за борба с наркоманията. 

25. 1 август- ден на градинаря /Честването се възобновява през 

1993 година в град Брезово.  

26. 6 август- Ден на Хирошима и на борбата за забрана на 

ядреното оръжие.  

27. 160 г. от рождението на Джузепе Пеано, италиански 

математик, предложил математическо определение на естествените числа през 

1889 г.  

28. 4 октомври - 115 г. от рождението на Джон-Винсънт 

Атанасов, учен, създател на първия електронен цифров компютър (1903 -1995); 

29. 5 октомври 135г. от рождението на Робърт Хъчингс  Годард- 

американски физик и изобретател, един от създателите на ракетната техника 

/1882-1945/.  

30. 31 октомври- Международен ден на Черно море/ Чества се от 

1996 година/. 

31. 1 декември- Международен ден за борба  срещу СПИН. 

32. 14 декември – Ден на ветеринарния лекар. 

33. 20 декември – 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. 155 г. от рождението на френския художник Анри де  Тулуз - 

Лотрек (1864 - 1901). 

2. „Кралицата на рока” Тина Търнър на 80 г. 

3. 28  ноември - В памет на Стефан Данаилов (1942 - 2019). 

4. 6 декември  - В памет на Стоянка Мутафова (1922 - 2019). 

5. 150 г. от рождението на френския художник Анри Матис (1869 

– 1954).    

Постоянни витрини:  
„Нови книги” 

 

Детски отдел 

1. 130г. от рождението на Николай Ранов. 

2. 120г. от рождението на Ерих Кестнер. 
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3. 146г. от обесването на Васил Левски.  

4. Баба Марта . 

5. Великден . 

6. Осми март. 

7. 24 май – Ден на славянската писменост и култура. 

8. Народни будители. 

9. 155 години от рождението на Бранислав Нушич. 

10. 90 години от рождението на Йордан Радичков. 

11. Коледа.  

 

 

 

 

05. 03.2020 г.                                Изготви: Директор:  ………………   

Хасково     Кирилка  Страшникова 
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