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ОТЧЕТ 

 

 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 Изминалата 2020 г. бе трудна година за . Близо 6 месеца библиотеката 

нямаше възможност да фонкционира нормално. Но въпреки усложнената  

обстановката във връзка с  Covid 19  библиотеката  изпълняваше основната 

си функция- да предоставя информация на своите потребители.  

По време на пандемия се случват и хубави неща… Регионална библиотека 

„Хр. Смирненски” получи Националната награда „Хр. Г. Данов”, за принос в 

развитието на българската книжнина. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

 

І. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ 

ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ 
 

 Към 31.12.2020 г. фондът  на РБ „Хр. Смирненски” наброява 415163 

тома. От 01.01.2019 до 31.12.2019 обработени и постъпили – 3939  тома 

литература .. От които 3799 книги, 115 периодика 9 CD и 16 графика. 

Абонирани за 2020 г. са  65 заглавия на периодични издания, от които 3 в 

електронен вид, на обща стойност 4993 лв. Закупени  със собствени средства 

са 3197 библиотечни документи,  на стойност 38133,46 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  742  

библиотечни единици,   на стойност -   6858  лв. Имената на лицата, 

издателствата и организациите, които са дарили книги на библиотеката през 

2020 г. са публикувани с благодарност на нашия сайт. 

 Новорегистрираната литература за 2020 г. е разпределена по 

вид, език и отрасли на знанието, както следва: 

 

По вид 

Всичко CD ( 

DVD      
Графика 

 

Карти 

 

Книги Ноти    Периодика 

3939 9 16 0 3799 0 115 

 

По език 

 

Всичко Български Др. Др. Англ.ез. Фр.ез. Нем.ез. Рус.ез. 
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слав.ез. ез 

3939 3934 - - 1 2 1 1 

 

 

По отрасли за знанието 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Съотношението на детска, художествена и отраслова 

литература спрямо общия брой новонабавена е съответно: 33.99% - 40.13% -

24.70%. 

 Отчислена литература за 2020 г. са 1696 тома.  

Чрез ретроконверсия през 2020 г. бяха обработени 2426 системни номера.  

 
       

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ. СПРАВОЧНО – 

БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

  

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                       

УДК Отрасли 2020 г. 

0  Общотдел 33 

1 Философия   183 

2 Религия 43 

3 Общест. науки 247 

5 Естест.науки 12 

61 Медицина 51 

62/69 Техника 40 

63 Селскостоп. 19 

7 Изкуство 67 

79 Спорт 21 

8  Худ. Литература 1581 

80 Езикознание 17 

82 Литературозн. 26 

9 История 205 

91  География 9 

D8 Детска литература 1385 

 Общо 3939 

ЧИТАТЕЛИ  2020 г. 

ЗАЕМНА 958 

ЧИТАЛНЯ №1 31 

ЧИТАЛНЯ №2 2 
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Читатели специалисти  

 

Година ИТР СС МС ТН ХН КПР У Сл 

2020 47 4 30 14 215 13 3 7 

 

Новорегистрираните читатели за 2020 г. са 2135 или с 1402 по- малко 

от миналата година. Читателите деца са 1143 или със 768 оп-малкоот 2019 г. 

и представляват  – 53,53% от обшия брой. Оnlain потребителите са с 2009 

повече  от предходния период. 

 
 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ ЗА 2020 Г. 

ЗАЕМНА 38506 

ЧИТАЛНЯ№1 5757 

ЧИТАЛНЯ №2 2457 

ИЗКУСТВО 847 

КРАЕЗНАНИЕ 370 

СБО/МЗС 134 

СОВ 48071 

ДЗ 14526 

ДЧ 176 

ОЧД 14702 

ВСИЧКО 62773 
 

ЗАЕТИ  МАТЕРИАЛИ  ПО  ОТДЕЛИ,  СРАВНЕНИ  С  2019 Г. 

 2020 г. 

ЗАЕМНА 38506 

ЧИТАЛНЯ№1 5757 

ИЗКУСТВО 1 

СОВ 992 

ОЧД 1143 

ВСИЧКО 2135 

Уникални потребители 

на сайта на библиотеката 

5813 

Уникални потребители 

на страницата във 

facebook 

73002 

Всичко onlain 

потребители 

78815 

ВСИЧКО 80950 
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ЧИТАЛНЯ №2 2457 

ИЗКУСТВО 847 

КРАЕЗНАНИЕ 370 

СБО/МЗС 134 

СОВ 48071 

ДЗ 14526 

ДЧ 176 

ОЧД 14702 

ВСИЧКО 62773 

  

 

Заетите материали, както и новорегистрираните потребители са намаллели 

драстично в сравнение с 2019 г. Основната причина е ситуацията във връзка с  

Covid 19. Голямата част от времето библиотеката не работеше с читатели, а в 

месеците когато потребителите можеха да ползват библиотечните услуги 

читалните не работеха пълноценно. Обслужваха се само със заявена 

литература. Ползването на текуща периодика и работа с компютърните 

конфигурации бяха напълно преустановени след месец март 2020 г. 

 

 

 

 

Делът на раздадената детска литература е 23,42%. В Заемна за възрастни 

заетите библиотечни документи са 61,34% и с 11529 тома по- малко от 2019 

г. В читалните за възрастни , Краезнание и СБО са раздадени общо 17799 , с 

11689 библиотечни единици по- малко от 2019 г., или 28,35 %. От 

раздадената 62773 тома  литература , 56252 са книги, 6275 периодични 

издания, 155 графични и картографски издания, 58 нотни, 17 електронни 

издания, плочи 16. По език раздадената литература се разпределя както 

следва: 62042 на български език, 98– на руски, 256- на английски, 289 – на 

немски, 37 -френски и други езици- 51.  
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Читаемост –29,40 

Посещаемост –14,26 

Обръщаемост – 0,15 

Обхватност – 5,93     

 

През 2020 г. посещенията в библиотеката са 13074 , с 3649 по- малко от 2019 

г. От тях 201  посещения от мероприятия, с 11683 по- малко от миналата 

година. През изминалата година почти всички планирани културни събития 

бяха отманени, някои бяха проведени оnlain. През 2020 г. оnlain  посещенията 

са с 2519     повече, в сравнение с предходната година.  

 

ПОСЕЩЕНИЯ 

 2020 г. В това число от 

мероприятия 

ЗАЕМНА 13073 - 

ЧИТАЛНЯ №1 1929 127 

ЧИТАЛНЯ №2 393 20 

ИЗКУСТВО 126 9 

КРАЕЗНАНИЕ/СБО 43 0 

СОВ 15564 156 

ДЗ 14431 25 

ДЧ 466 20 

ОЧД 14897 45 

ВСИЧКО 30461 201 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 25907  

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 103241  

Раздадена литература по отдели 

Заемна за 
възрастни 

Детски отдел 

Читалня №1 

Читалня №2 

Изкуство 

Краезнание+ СБО 
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facebook 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 129148  

ВСИЧКО 159609  

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ      ПО  ОТДЕЛИ, СРАВНЕНИ  С 2019 Г.  

 

 2020 

ЗАЕМНА 13073 

ЧИТАЛНЯ №1 1929 

ЧИТАЛНЯ №2 393 

ИЗКУСТВО 126 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 43 

СОВ 15564 

ДЗ 14431 

ДЧ 466 

ОЧД 14897 

ВСИЧКО 30461 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 25907 

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

103241 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 129148 

ВСИЧКО 159609 

 

        

 

  

Потребителите ползваха компютри само до 12 март 2020 г. 

Работа с компютърната техника –интернет и текстообработка в минути:  
 

 

ИНТРНЕТ В МИНУТИ 

 

 2020 

ЧИТАЛНЯ №1  117922 

ЧИТАЛНЯ №2 15843 

СОВ 133765 

ОЧД 990 

ВСИЧКО 134755 
 

УНИКАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 
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 2020 

ЧИТАЛНЯ №1  43 

ЧИТАЛНЯ №2 19 

ОЧД 15 

ВСИЧКО 77 

 

Писмени справки: 
 

 

Краезнание: 

1. Язовир Тракиец и Харманлийска река (р. Олудере). 

2.  Писмена справка за откриването на болницата в 

Свиленград. 

3.  Електронна справка кога и къде в Хасковско е открито 

първото средно учебно заведение / гимназия. 

4.  Електронна справка за преминаването на олимпийския 

огън през Хасковско, юли – август 1972 г. 

5.  Пътеписи на чужди пътешественици, минали през 

българските земи – ХІV – ХІХ век. 

6.  Риболова по река Марица край Свиленград. 

 

СБО: 

1. „Ели Видева” - 12 загл. 

 

 Устни справки – 5- Читалня №1 

         6 - СБО 

         3 – Краезнание 

         6 - Изкуство 

 

Междубиблиотечно заемане ( МЗС ) 

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

изпратени 109 заявки за литература  - книги, статии и др. материали.  

Изпълнени са 104 от исканите -  книги, статии и сканирани материали. 

Отказите са 5. Постъпили искания към нас  – 30 заявки. Общо получена  и  

раздадена  литература по МСЗ  през годината – 134 (книги , статии и 

сканирани материали).    

Други дейности на отделите 

Заемна за възрастни: Въвеждане на читателски заявки и своевременното им 

изпълнение – 622 бр. изпълнени за отчетния период. Основно бе  прочистен 

на библиотечния фонд  от сигнатура 1 до 31999 и  малък формат от 1 до I 

8999 (седмо хранилище) от физически изхабени, повредени, 

многоекземплярни и морално остарели документи. Вторичния подбор бе 

извършен от Павлина Димитрова и Дафина Новакова. 
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Изготвен бе списък с отчислена литература от Дафина Новакова – 1305 

библиотечни единици. 

Читателски картони с невърнати книги бяха основно прегледани и книгите 

фиширани от  Маргарита Николова -582 и Павлина Димитрова – 597 и Елена 

Жекояа -418.  

След възобновяване на работа талонираните книги бяха проверени с базата 

данни и инвентатните книги и неоткритите подготвени за отчислеие. 

Елена Жекова талонира 318 библиотечни единици, подготвени за отчисление 

от фонда на Читалня №1. В резултат на прочистване на фонда в Заемна за 

възрастни бяха талонирани 3270 библиотечни единици за отчисление като 

многоекземплярни и физически похабени. Фиширането бе извършено от 

Гергана Атанасова. Прочистването на фонда продължава. 

 

Читалня №1: Прегледани 14 източници, описани 29 статии по 

литературознание и вмъкнати 706 фиши в каталога и картотеката. Оказана 

индивидуална помощ по ИКТ на 54 потребители. По време на карантината от 

дома, в периода (март - април) бе извършено пазарно проучване за нови 

книги, които да попълнят фонда на читалнята. Заглавията бяха част от 

проекта „Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и 

информираност”. Изготвен бе списък от 1270 библиотечни единици  с 

ненужна екземплярност към акт за отчисление. Фондът в Читалня №1 бе 

основно прочистен, в резултат на което бяха  отчислени 1198 библиотечни 

единици.  609 от тях бяха влети в общия фонд, 271 бяха отчислени по 

признак -  остарели по съдържание и 318 бяха отчислени по признак -  

физически изхабени. След прочистването се пристъпи към подреждане на 

колекциите. Книгите, които не бяха  минали ретроконверсия, бяха 

обработени в базата данни  от Даниела Тончева (отдел „Комплектуване и 

обработка”) и вмъкнати на съответните места. Промените в индексите бяха 

отразени и в систематичния каталог на читалнята. Книгите, подлежащи на 

вливане в общия фонд  бяха обработени, вмъкнати в съответните хранилища 

и промяната бе отразена в служебния каталог.. 

Читалня №2: Прегледани 80 източници, описани 55 материала за 

тематичния бюлетин  и вмъкнати 137 фиши в каталога и картотеката. 

Оказана индивидуална помощ по ИКТ на 3 потребители. Съвместно със 

Златка Среброва (Читалня1) се финализираха процесите по обработка на 

книгите, минали ретроконверсия до този момент.  На 1359 заглавия бяха 

издирени всички екземпляри, променени индексите и книгите вмъкнати по 

местата им. 

Изкуство: Прегледани 463 източници, описани 1308 материали , от които 

582въведени в базата дани , вмъкнати 1593 фиши в каталога и картотеката. 
През март- април издирени бяха нови книги за отдела в Интернет и бе 

изготвен списък с желаната литература по проекта, с който РБ кандидатства 

пред Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – 
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съвремени центрове за четене и информираност - 2020”. Бе направен списък 

в на всички дарени досега грамофонни плочи формат Ф и Ф. I (общо 170), а 

също и на част от плочите с формат Ф. II,, които липсват във фонда на РБ. 

Бяха подбрани 7 магнетофонни ролки от фонда, със ценни музикални 

изпълнения и спомени на творци от Хасково и региона, които бяха предадени 

за дигитализация. Общото времетраене на получените дигитализирани 

записи е над 17 часа. Дигитализирането на аналоговите музикални записи бе 

част от проект на библиотеката за Регионална дейност към МК. Фондът в 

читалня „Изкуство” бе основно подреден к , а сигнатурни етикети, надписи и 

разделители- подновени.   

Краезнание: Преглед на местния и регионален периодичен печат.  482 

статии са описани, въведени и класирани в Електронния каталог. 593 статии 

само са описани. Непрегледани и неописани са 47 бр. от местните вестници 

„Сакарнюз”, „Старият мост”, „Фактор ПИМ”. Местните периодични издания 

за 2019 година са предадени за подвързия. 445 са статиите от Електронния 

каталог за периода 2006 – 2007 г. на които са добавени предметни рубрики 

и/или други липсващи определения от другите рубрики. 2612 са 

разпечатаните фиши за картотеката до 2007 г., с които да се попълни липсата 

на фиши на статии, въведени само в Електронния каталог и / или да се 

заменят стари фиши при наличие. След разпечатването на фишите за 

картотеката до 2007 г., бяха прегледани и сравнени наличните стари фиши с 

принтираните нови, за да се отстранят дублиранията. Започнат е процесът по 

систематичното подреждане на картотеката. 482 фиши на статии са 

разпечатани на матричен принтер. Направени са 3 устни и 6 писмени 

библиографски справки. В модул „Периодика” са направени 95 

библиографски описания на юбилейни листове и вестници и на местни 

периодични вестници, във връзка с изпълнениетоизграждането на 

Дигиталната библиотека на РБ „Хр. Смирненски”, Хасково. 

Дигитализираните файлове са прикачени в модул „Сканиране”.  

СБО: Преглежда се ежедневно централната периодика, като се описват и 

въвеждат в програмата  АБ актуални материали, по предварително 

определени теми. В модул Статии са въведени: - 428 материала.  През 

отчетния период  са сканирани общо 257  файла, съответно:   - за изготвяне 

на биобиблиографски справочник “Южна пролет 2020”  – 22; за служебни 

цели – 265. При отсъствие на краеведа,за краеведската картотека се 

преглеждат редовно централните вестници и списания и в. “Марица”. 

Отделът извършва актуализация на съдържанието в сайта и фейсбук 

страницата. По време на обявеното извънредното положение и преминаване 

на работа от вкъщи бе преглеждана периодично пресата и актуални статии за 

Справочен отдел и Краезнание бяха описвани и въвеждани. Бяха обработени 

заявки на участниците в конкурса „Южна пролет 2020”. Бе направена 

редакция на съдържанието на новия сайт на библиотеката. Попълнен бе 

културния календар за две години (2017 и 2018). Бе довършена обработка на 
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файловете от колекцията Афиши и плакати  PDF формат по проекта  

„Библиотека – наследство - бъдеще”, финансиран от Национален фонд 

„Култура“. 

Детски отдел: Подреждане на фонда в залата за свободен достъп и 

хранилище. 

Обработване на литературата от ретро конверсия -1200 заглавия. 

По време на изолацията бе извършен подбор на литература по проекта 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност”. 

Въвеждане на читателски заявки и тяхното изпълнение – 625бр. Работа с 

читателската база данни и тяхната актуализация във връзка с прилагането на 

общия регламент относно защита на данните/Регламент 2016/679/- 

обработени 280 читателски картони. Извършено е отчисление на 951 

библиотечни единици по признак несъбираеми.  
 

III. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 

1. Био-библиографски справочник на участниците в 

Литературните дни „Южна пролет“ 2020, с включени 22 автори на поезия, 

проза, литературна критика и детска литература. 

2. Биобиблиография, посветена на Вълко Марашев, носител на 

наградата „Александър Паскалев” за 2019 г.  
 

Препоръчителни списъци               

 

Читалня№1 

1.„Маркетингова психология”, публикуван  и онлайн на сайта 

на библиотеката и на фейсбук страницата ни.  

Читалня №2 

2.„Масажи и механотерапия” „Цветарство” . 

Изкуство 

3. „Изкуството да рисуваме” -за ученици, студенти, начинаещи 

художници и всички, които се интересуват от изобразително изкуство. 

Списъкът бе  публикуван и на сайта на библиотеката и фейсбук страницата. 

 

Детски отдел 

4. Препоръчителни списъци за лятната ваканция, съобразени с 

учебните програми. 

 

Онлайн публикации 

Читалня №2, съвместно със  Заемна  завъзрастни 

1. Как да използваме електронната услуга „Моята 

библиотека” Презентацията, изготвена от Дияна Каменова и Павлина 
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Димитрова бе публикувана на сайта и на страницата на библиотеката във 

фейсбук. 

СБО 

1. 150 г. от рождението на Стоян Стоянов Аргиров (1870 – 

1939), български филолог и преводач, основоположник на библиотечното 

дело в България.  

 

2. 60 г. от смъртта на Ценко Цветанов (1904 – 1960), 

български писател, литературен критик, библиотековед и преводач, директор 

на Държавния библиотекарски институт. 

 

3. Изготвяне на презентация по повод 565 г. от 

изобретяването на новия способ на книгопечатане от Йоханес Гутенберг и 

издаването през 1455 г. на 42-редовата Библия.  

 

4. 110 г. от рождението на Димитър Иванчев (1910 – 1990), 

български библиограф и краевед. 

 

Детски отдел 

1. Детски книги посветени на известни личности и техните 

постижения. 

2. Енциклопедии с капачета на издателство „Фют”. 

3. Представяне книгите на Дейвид Уолямс. 

 

 
 

ІV. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

 

1. През 2020 г. бе закупен нов файлов сървер. Цялата база 

данни бе прехвърлена и тествана новата машината.  

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

финансиран от Национален фонд „Култура” бе изработен специализиран 

каталог за „Дигитална библиотека Хасково”. Всички дигитаизирани обекти и 

метаданните бяха прехвърлени на новия каталог.  

3. Създадени бяха две нови дигитални колекции „Афиши и 

плакати” и „Юбилейни вестници”. 

 Сканирани са 318 заглавия от местния периодичен печат  и книги или 

1237файла. 

   4.Новата версия на програмния продукт АБ бе инсталирана на 

всички работни станции.  
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V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

  

Спечелени проекти през 2020 г.: 

1. В края на юли преключиха дейностите по проект 

„Библиотека – наследство - бъдеще, финансиран от Национален фонд 

„Култура”. Реализацията осигури достъп до електронни библиотечни услуги 

и база данни чрез безплатно мобилно 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.  

2. Библиотеката спечели проект към Община Хасково по 

програма „Културни инициативи“ на стойност 10956 лв. Финансовата 

подкрепа бе от 9000 и 1956 лв. собствено участие. Благодарение на проекта 

бе закупен  UV стерилизатор за книги, обработващ до 6 книги за 30 секунди. 

Машината отстранява прах чрез обдухване с високо въздушно налягане и 

унищожава широк спектър от патогенни бактерии, благодарение на вградени 

UV лампи. В залите за свободен достъп бяха доставени и монтирани  четири 

стерилизатора за въздух, със 7-степенна пречистваща система, включително 

ултравиолетова стерилизираща лампа за ограничаване разпространението на 

вируси, с възможност за непрекъснат режим на работа в присъствие на хора. 

3. В средата на месец октомври 2020 г. Регионална 

библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект „Библиотеката – център за 

традиции и иновации” , финансиран от Министерството на културата за 

подпомагане регионалните дейности. В рамките на проекта бяха извършени 

следните дейности: Уеб позициониране на библиотечния програмен продукт 

АБ, прехвърляне на цялата база данни в онлайн среда. Внедряване на новите 

технологии в един от най трудоемките библиотечни процеси – 

инвентаризацията, чрез закупуване на Мобилен безжичен баркод скенер и 

специализиран софтуер за обработка на документите. Извършване на 

експертно-консултантска и квалификационна дейност под формата на две 

обучения. Експертно-консултантска дейност по места. Прехвърляне на 

музикални записи от магнетофонни ленти на  CD. Закупуване на 3 метални 

архивни шкафа, необходими за съхранение на ценни краеведски издания, 

както и принтер  и монитор за нуждите на обучителния център. Проектът бе 

на стойност 5000 лв. 

4. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект 

към Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” , 2020 г. на стойност 

24999.87 лв. Баха закупени 644 заглавия от близо 80 издателства , или над 

2300 тома художествена, научна,  детска и справочна литература.  
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5. На 24 август 2020 г. бе подписан договор № РД-02-29-126 

по спечеления в края на 2019 г. проект „Трансгранична мрежа за достъпен 

туризъм”, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ за трансгранично 

сътрудничество България – Турция 2014-2020. Водеща организация на 

проекта е Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания”, 

Хасково в партньорство със Сдружение „Клуб на инвалидите с физически 

увреждания” клон Киркларели – Република Турция и Регионална библиотека 

„Хр. Смирненски”, Хасково. Целта на проекта е подпомагане развитието на 

устойчив туризъм чрез общи трансгранични инициативи, укрепване 

трансграничното сътрудничество в областта на туризма, чрез по-добро 

планиране и справяне с нуждите на хората с увреждания. Проектът е на 

стойност 91 667 евро, с продължителност 15 месеца. 

 

 

 

VІ. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Виртуална среща с първокласниците от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, с. Марково, област Пловдив. Децата баха запознати с правилата 

за подреждане на книги и с „Молбата на книгата”. Малчуганите проявиха 

любопитство кои са най- четените заглавия и колко книги са прочели 

нашите най- активни читатели. След това те сами проведоха своята 

виртуална разходка, чрез сайта на библиотеката. 

2. Презентация по повод 235 г.  от рождението на Неофит 

Бозвели. Предвид услужнената обстановка презентацията бе представена 

онлайн на сайта на библиотеката и във фейсбук страницата ни по случай 1 

ноември – Ден на народните будители. 

3. Презентация по повод 250-годишнината от рождението на  

Лудвиг ван Бетховен (1770 – 1827), илюстрирана с материали от 

библиотеката и избрани записи от фонотеката на отдел „Изкуство”. 

Презентацията бе публикувана на сайта и фейсбук страцицата ни. 

4. През юли и август в отдел „Изкуство” бяха проведени два 

урока по рисуване с възпитаници на школите „Пастело” и „Дъга” с 

ръководител Даниел Русев. Темите бяха  „Италианска ренесансова 

живопис” и „Импресионизъм. Шедьоврите на великите художници-

импресионисти”. Децата имаха възможност да разгледат десетки 

репродукции на картини от фонда на библиотеката. Рисунките, направени 

по време на часовете, бяха включени в откритата на 7. IX. 2020 г. изложба 

„От Леонардо до Пикасо - деца рисуват шедьоври”. 
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5.  Проведени са 2 екскурзии-беседи и презентации с учащи се 

за запознаване с библиотеката като културна институция. Предстатвен е 

сайта на библиотеката, електронния каталог, електронните услуги  и 

възможностите, които библиотеката предлага на своите читатели. 

 

 

VІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

По проект „Библиотеката - център за традиции и 

иновации” , финансиран от Министерството на културата за подпомагане 

регионалните дейности бяха проведени две двудневни обучения:  

1. „Работа с основни библиотечни документи” за 

новоназначени читалищни секретари и библиотекари от региона. Лектори 

бяха специалисти от регионалната библиотека (К. Страшникова, В. 

Каварджиева, Д. Тончева, А. Щилянова, Н. Сотирова) 

2. Специални колекции - ръкописи, старопечатни книги, редки 

и ценни издания”. В обучението взеха участие 13 бибиотекари от 

регионалната библиотека и от библиотеките от Димитровград, Любимец, 

Ивайловград и Свиленград. Обучители бяха специалистите от НБКМ Бояна 

Минчева и Елена Узунова. 

3. В начаото на октомври в БАН се проведе Националната 

конференция на ББИА, важно за общността събитие, на което се споделят 

опит и добри практики. Директорът К. Страшникова изнесе презентация, 

представяща проекта „Библиотека – наследство – бъдеще”,  финансиран от 

НФ „Култура” 

4. През месец ноември се проведе традиционния Национален 

форум на Фондация глобални библиотеки България. Заради усожнената 

епидемиологична обстановка събитието бе онлайн. В него участваха К. 

Страшникова, В. Каварджиева, Б. Николова и Н. Стамова- Сотирова. 

 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

 В края на 2020 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 2020 г. са: 694178 от които : 

  608825 лева от държавния бюджет, от тях 
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  36150 лв. за разгърната площ  

  9000 лв. по проект към Община Хасково по програма 

„Културни инициативи“. 

  4786 лв. по проект „Библиотеката – център за традиции и 

иновации” към Министерството на културата.     

  24 999.87 лв. по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност”, 2020.  

Общо приходи по проекти: 38785 лв. 

  1700 лв. Парична стойност на Националната награда „Хр. Г. 

Данов”.  

  Приход по проек СВ005.2.23.003 „Трансгранични мрежи за 

достъпен туризъм” , програма ИНТЕРРЕГ за ТГС България –Турция – 8107 

лв. 

  8718лв. собствени приходи от такси, платени библиотечни 

услуги и глоби . 

 Разходи: 671889 лв. от които: 

  379958 лв. - заплати на персонала , 66% от държавната 

субсидия.  

  Други възнаграждения и плащане на персонала 36439 лв. 

 78134 лв. задължителни осигурителни вноски от работодателя;  

 Изразходвани средства за издръжка – 101465 лв., от които: 

 Платени данъци и такси -741 лв. 

 Капиталови разходи – 75149 лв. 

 РБ „Хр. Смирненски” приключи 2020 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, 2019 

г. в отдела за възрастни. 

2. „Любов към труда, любов към истината, любов към народа”, 

така бе озаглавена изложбата, посветена на 135 години от рождението на 

проф. Д-р Асен Златаров. На 15 изложбени пана се разказва за семейството, 

живота, личността, научното дело и писменото наследство на проф. Златаров. 

Голяма част от архивните документи и снимки бяха предоставени от 

Държавен архив – Хасково. Изложбата гостува в регионалните библиотеки в 

Разград и Бургас. 

3. На 6 февруари регионалната библиотека в партньорство с 

Клуб на дейците на културата и Литературен клуб „Иван Николов представи 

книгата на Антонина Димитрова „Лейди Яга supernova. Или една история в 

розово”. 
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4. На 16 февруари по случай патронния празник на ЕГ „Проф. 

д-р Асен Златаров”, ученици от гимназията посетиха изложбата „Любов към 

труда, любов към истината, любов към народа” , изготвена и подредена от РБ 

„Христо Смирненски” по повод 135 години от рождението на проф. Асен 

Златаров. Учениците накратко бяха запознати с живота и делото на проф. 

Златаров и разгледаха представените материали във витрините и 

изложбените пана.  

5. „Стъкла в очите” така е озаглавена новата книга на Ясен 

Калайджиев, която бе представена на 18 февруари в Читалня №1. 

Съорганизатори на събитието бяха Община Хасково, РБ „Хр. Смирненски”, 

Сдружение за култура ”Хасково - 2015” и Клуб на дейците на културата. 

6. На 27 февруари в  РБ „Хр. Смирненски”  бе открита 

гостуваща изложба на Народна библиотека „Ив. Вазов”, Пловдив 

„Оригинални хромолитографии от Руско-турската освободителна война”. 

 

Национален маратон на четенето 

(2 – 23 април 2020) 
 РБ „Хр. Смирненски” се включи в 15-то издание на Националния Маратон 

на четенето, който поради извънредното положение в страната се провде 

онлайн. 

7. Детски отдел   организира споделяне  на мнение, препоръка 

или снимка на или с любима книга на имейла на библиотеката или на 

страницата ни във Facebook.  

8. Седмична забавна литературната игра „Ще намеря грешката 

сега“, организирана от Детски отдел. Всяка седмица на сайта и страницата ни 

във Facebook   се побликуваше текст с умишлено допуснати две или три 

грешки от популярна книга. Изпратилите верни отговори, чрез жребий бяха 

убявявани в края на седмицата, а след възобновяване на работата 

победителите бяха наградени. 

9. Изложбата „История в афиши“, реализирана по проект 

„Библиотека- наследство- бъдеще”, финансиран от Национален фонд 

„Култура“  бе представена в електронен вариант в сайта и фейбук страцицата 

ни. Според разписания график на проекта изложбата трябваше в края на март 

да бъде показана в Хасково, а след това да гостува на библиотеките в 

региона. Чрез онлайн представянето изложбата достигна до много повече 

хора. 

Литературните дни „Южна пролет” 

Поради пандемията литературните дни не се проведоха, но библиотеката 

подготви и издаде с финансовата подкрепа на Община Хасково 

биобиблиографския справочник на участниците и справочника на носителя 

на наградата „Ал. Паскалев”. В началото на декември журито обяви 

победителите в литературната надпревара. Обявен бе и носителя на голямата 

награда на Община Хасково. 

mailto:biblioteka_haskovo@abv.bg
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10. След приключване на извънредното положение, изложбата 

бе открита в централното фоайе на библиотеката. Кино, Театър, 

Художествена самодейност, Музика – това са част от петнадесетте тематични 

пана, пресъздаващи атмосферата на обществения и културен живот в 

Хасково и региона. 

11. През месец юли в РБ „Хр. Смирненски” бе подредена 

изложба„Живописно лято”, включваща репродукции на летни пейзажи и 

натюрморти на над 60 български и чуждестранни художници, творили 

от XVI век до наши дни. Включени бяха албуми  и листовата графика от 

фонда на отдел „Изкуство”, показващи много от шедьоврите на световната 

живопис като „Бели водни лилии” и „Закуска на тревата” на Клод Моне, 

„Следобедна почивка” и „Път с кипариси” на Ван Гог, „ Утро в боровата 

гора” на Иван Шишкин, „Летен пейзаж” на Василий Кандински и др. 

12. По случай празника на града над 50 детски рисунки, 

вдъхновени от шедьоври на световната живопис бяха подредени във фоайето 

на РБ „Хр. Смирненски”. Експозицията бе от творби на възпитаници на арт 

школа „Пастело” с ръководители Даниел Русев и Калина Чакалова. 

Рисунките в изложбата не са опит за създаване на точни копия на прочутите 

шедьоври от XV до ХХ век, а представят света на големите художници през 

детските очи.  

13. През 2020 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ 

стана носител на националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в 

българската книжовна култура, в раздела Библиотечно дело. Директорът на 

библиотеката Кирилка Страшникова получи престижното отличие на 29 

септември на официална церемония в къщата- музей „Хр. Г. Данов“ в гр. 

Пловдив. На връчване на наградата присъстваха още главните библиотекари 

Валерия Каварджиева и Анна Щилянова, краеведа Боряна Николова и СБО -

Надежда Стамова.  

14. През октомври Клуб на дейците на културата в 

партньорство с Библиотеката представи романа на  Николай Русев   

„Козидор“. 

15. На 20 октомври в Читалня №1 бе представена новата книга 

на Продрум Димов „Беззалезни изгреви“. 

16. По повод 1 ноември бе открита гостуващата изложба на НБ 

„Ив. Вазов” „ Калиграфско – художествени школи и писарски средища по 

българските зами”. Изложени бяха и  фототипни издания на ръкописни книги 

от  Х- ХІV век от фонда на Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- 

Супралълски Редков сборник – Х век, Добромирово евангеие – ХІІ, 

Асеманиевото евангелие – Х век, Четвероевангелието на цар Иван 

Александър- средата на ХІV век и др. 

17. Събитията организирани от Регионална библиотека „Хр. 

Смирненски” по повод 1 ноември бяха посветени на паметта на Снежана 

Янева, вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в 
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страната , един истински съвременен будител, който в продължение на 30 

години напълно безвъзмездно дарява труд , знания и опит, за българските 

библиотеки. 

18. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се включи в 

инициативата на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ и читалище 

„Тракия 2008“, Хасково за събиране на нови и употребявани, но запазени 

книги. Към библиотеката при храма „Св. Георги“ в Одрин и Неделното 

училище по български език към църквата „Иван Рилски“ в Истанбул 

отпътуваха 52 тома литература: Събрани съчинения на Иван Вазов, 

произведения на Павел Вежинов, Вера Мутафчиева, Христо Смирненски, 

Евтим Евтимов, книги на местни автори, а също и красиво издание на 

Библията. 

От ноември месец беха преустановени организирането и провеждането на 

културни събития и работата с читатели. Мерките продължиха до края на 

януари 2021 г. 

 

 

КАМЕРНИ ИЗЛОЖБИ И ВИТРИНИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ОТДЕЛИ 

 

Заемна за възрастни 

1. 100 г. от рождението на Айзък Азимов. 

2. 130 г. от рождението на Карел Чапек. 

3. 125 г. от рождението на Гео Милев. 

4. 85 г. от рождението на Дамян Дамянов. 

5. 80 г. от рождението на Недялко Йорданов. 

6. 160 г. от рождението на Антон П.Чехов. 

7. 130 г. от рождението на Борис Пастернак . 

 

Читалня№1 

1. 125 г. от рождението на Гео Милев. 

2. 85 г. от рождението на  Дамян Дамянов 

3. 80 г. от рождението на Недялко Йорданов 

4. 145 г. от рождението на Атанас Буров. 

5. 155 г. от рождението на Тодор Г. Влайков. 

6. 170 г. от рождението на Иван Вазов. 

7. 100 г. от рождението на Рей Бредбъри. 

8. 125 г. от рождението на Тома Измирлиев. 

9. 140 г. от рождението на Йордан Йовков. 

10. Маркетингова психология. 

11. Коледна витрина 

Постоянни витрини: 

 „Нови книги”, „Бизнес идеи”, „Страни и събития”, 

„Балканите”, „Педагогика – нови тенденции”, „Достъп до електронна 
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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. 19 януари - Освобождението  на  град Хасково от турско 

робство. 

2. 2 февруари  - 100 години от рождението на Алберт Шац 

(1920- 2005). 

3. 4 февруари – 135 г. от рождението на проф. Асен Христов 

Златаров (1885 – 1936). 

4. Февруари - месец на трезвеността.  

5. 1 март- Международен ден за борба против ядреното 

оръжие.  

6. 20 септември- Международен ден без тютюнопушене.  

7. „Световен ден за защита на животните”.  

8. „Традиции на Бъдни вечер вечер”.    

 

Постоянни витрини: 

 “Нови книги”,  “Здрави и красиви”,  “Храната да бъде 

лекарство”, “Направи си сам”, “ За всяка болка има билка”, “Здрави и силни с 

програмата на Малахов”, „Хомеопатията - бъдещето на медицината”. 

 

 

Изкуство 

 

1. 85 г. от рождението на Елвис Пресли (1935 – 1977). 

2. 100 г. от рождението на Федерико Фелини (1920 – 1993). 

3. 210 г.  от рождението на Фредерик Шопен (1810 – 1849) 

4. 335 г. от рождението на Георг Хендел (1685 – 1759) 

5. 575 г. от рождението на Сандро Ботичели (1445 – 1510). 

6. 145 г. от рождението на Морис Равел (1875 – 1937) 

7. “В памет на Енио Мориконе” (1928 – 2020) 

8. „Носителят на „Оскар” Шон Пен на 60 години”.  

9. 160 г. от рождението на Исак Левитан (1860 – 1900) 

10. 210 г. от рождението на Захари Зограф (1810 – 1853) 

11. 60 г. от смъртта на В.Димитров-Майстора (1882 – 1960) 

12. 80 г. от рождението на  Джон Ленън (1940-1980) 

13. „Ален Делон на 85 години”. 

14. 180 г. от рождението на Огюст Роден (1840 – 1917) 

15. В памет на Диего Марадона (1960 – 2020) 

16. 250 г. от рождението на Л. ван Бетховен (1770 – 1827). 
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Постоянни витрини:  

 “Нови книги”, „Вкусът на времето” – представено бе 

изкуството след Втората световна война чрез най-големите му шедьоври и 

идоли на младото поколение в музиката, киното, модата, спорта и др. 

Изготвени бяха отделни тематични витрини за 50-те, 60-те, 70-те и 80-те год. 

на ХХ век. 

 

Детски отдел 

 

1. 235 г. от рождението на Якоб Грим. 

2. 95 г. от рождението на Джералд Даръл. 

3. 100 г. от рождението на Леда Милева. 

4. 147 години от обесването на Васил Левски. 

5. 125 години от рождението на Владимир Лазаркевич. 

6. 170 години от рождението на Иван Вазов. 

7. 120 години от рождението на Антоан дьо Сент-Екзюпери. 

8. 100години от рождението на Джани Родари. 

9. 1– ноември- Ден на народните будители . 

10. 185 години от рождението на Марк Твен 

 

 

02. 03.2021 г.                                Изготви: Директор:  ………………   

Хасково     Кирилка  Страшникова 

                                                                                           

         

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

