Регионална библиотека
„Христо Ботев” – гр. Враца

ПЛАН
за дейността през 2010 година

Изготвил:
29.01.2010 г.

Директор

град Враца

Силвия Врачовска

ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел в работата на Регионална библиотека и през
2010 година ще бъде насочена към все по-пълното, качествено и
бързо задоволяване на информационните, развлекателните и
образователни нужди на врачани.

ОСНОВНА ЗАДАЧА

Регионална библиотека Христо Ботев да бъде посредник и през
2010 година между информацията и потребителите и да работим за
утвърждаването на библиотеката като обществен информационен и
културен център, осигуряващ равен достъп на всички включително и
на лицата в неравностойно положение.

Водещи инициативи през настоящата година
1. Утвърждаване името на Регионална библиотека „Христо Ботев” –
гр. Враца, като един от водещите културни институти и превръщането
й в притегателен център за всички.
2. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата.
Развиване на програма „Артистична работилница – Уъркшоп по
четене, Поредица „Час в библиотеката”, Творческа работилница и
включване на нови иновативни методи за привличане на читатели от
всички възрасти.
3. Специално внимание към постоянното обновяване и обогатяване
на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители
на информация.

4. Постоянно обновяване на материално-техническата база.
5. Продължаване на добрите традиции в културната дейност и
включване на нови форми.

6. По програма „Българските библиотеки – място за достъп до
информация и комуникация за всеки” – част от инициативата
„Глобални библиотеки” на МК, фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и
Програма на ООН за развитие, Регионалната библиотека ще
продължи да е координиращ център за библиотеките от област
Враца.

7. Активно участие със свои инициативи и дейности в Маратон на
четеното (20-30 април) и Национална библиотечна седмица (10-15
май).

8. Активно участие в проекти и програми.

9. Дигитализация на фондовете по съвместни междубиблиотечни
вътрешни и международни проекти.

10. Литературен конкурс посветен на 160 години от рождението на
Иван Вазов.

11. Седма краеведска конференция „Миналото на родния край –
послание към бъдещето” съвместно с РИО на МОН – Враца.

12. Провеждане на регионален краеведски конкурс „Миналото на
родния край – послание към бъдещето”.

Библиотечни дейности

І Комплектуване и организация на системата
от фондове и каталози

1 Чрез покупка, абонамент, депозит, дарение и замяна на
загубени от читатели книги да се комплектуват 3000 БД.
Срок: постоянен
Отг. отдели КОК и Изкуство

2. За ритмично комплектуване съобразно утвърдените
характеристики на фондовете да се следят уеб - сайтовете на
издателствата, книжните каталози, електронните книжарници и др.
източници на информация.
Срок: постоянен
Отг. отдел КОК

3. Ежеседмично обслужващите отдели да подават информация
в отдел КОК за липсващи заглавия с цел докомплектуването им.
Срок: постоянен

Отг. обслужващите отдели и КОК

4. Да бъдат прочистени фондовете от остарели по съдържание
и физически изхабени книги, като се оформят в актове и отчислят от
инвентарните книги, КДБФ и каталозите.
Срок: постоянен
Отг. обслужващите отдели и КОК

5. Индивидуалната регистрация и обработка на БД да се
извършва в електронен вид от:
- за книги и графични издания в модул Книги от отдел КОК;
- за нотни издания и нетрадиционни носители на информация –
в модул „Нотни издания” и „Нетрадиционни носители” от отдел
Изкуство;
-

за периодичните издания в модул „Периодика” от читалня
„Периодика”.
Срок: постоянен
Отг. отдели КОК, Изкуство, читалня
Периодика

6. Приключване процеса на ретроконверсия на тази част от
фонда за периода 1980 – 1996 г., която не e отразена в електронния
каталог.
Срок: м. декември
Отг. отдел КОК

7. В модул „Нетрадиционни носители на информация” да бъдат
описани и аналитично разкрити инвентираните СD и DVD, неотразени
до момента в модула.
Срок: м. декември
Отг. отдел Изкуство

9. Ритмично подреждане на фондовете на свободен достъп в
обслужващите отдели и основен фонд и осигуряване оптималната им
организация с цел улеснено ползване от читателите.
Срок: постоянен
Отг. обслужващите отдели

10. Да се изготви абонамента на периодичните издания за 2011
г.
Срок: м. ноември,
Отг. читалня „Периодика”

11. Съобразно режима за съхранение да се комплектува
периодиката за 2009 г., инвентира в модул „Периодика” и се оформят
актове за придобиване.
Срок: м. март
Отг. читалня „Периодика

ІІ Библиотечна, справочно-библиографска и
информационна дейност

1. Основните цифрови показатели по обслужващи отдели за
2010 г. са:
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2. Регистрацията на новите читатели в автоматизиран вид да се
извършва в отделите Заемна за дома, Детски и Обща читалня (за
временните читатели).

Срок: постоянен,
отг. Заемна за дома, Детски отдел и
Обща читалня

3. Да се оказва консултантска помощ на читателите при
ползване на онлайн каталога, фишовите каталози и картотеки и
базите данни в локалната мрежа.
Срок: постоянен,
отг. обслужващите отдели

4. В база данни „Статии” да продължи аналитичното разкриване
на новополучени БД и получаваната текуща периодика:
- за книги, алманаси, сборници, вестници и списания с
краеведски характер – от отдел „Краезнание”;
- за литературните детски списания и отраслева детска
литература – от Детски отдел;
- за книги и справочници от фонд „Читалня” и фонд „Справочен”
– от Обща читалня;
- за библиотековедската периодика и книги – от отдел
„Методичен”;
- за текущата периодика – от отдел СБИО.
Срок: постоянен
Отг. съответните отдели

5. Ежедневно актуализиране на поддържаните краеведски БД
„Персоналии” и „Летописи” с аналитични описания от националния и
местен периодичен печат.

Срок: постоянен,
Отг. отдел „Краезнание”

6. Ретроспективно разкриване на краеведската картотека с
материали до 1989 г. в БД „Статии”.
Срок: постоянен,
Отг. отдел „Краезнание”

7. Текущо проучване на Интернет указатели, виртуални и
електронни библиотеки и пълнотекстови издания и изграждане на
електронни колекции в помощ на обслужването.
Срок: постоянен,
Отг. отдел СБИО
8. Изградената колекция от примерни тестови варианти за
държавни зрелостни изпити по всички учебни дисциплини да бъде
допълвана с нови описания.
Срок: постоянен,
Отг. отдел СБИО

9. Ритмично попълване на тематичните картотеки
традиционен вид с нови описания по поддържаните теми.

в

Срок: постоянен,
Отг. Детски отдел и Обща читалня

10. Да се продължи с набавянето и съхранението на
пълнотекстовите издания на „Държавен вестник” в електронен вид.

Срок: постоянен,
Отг. отдел СБИО

11. Провеждане на социологическо изследване на тема
„Потребителското търсене и потребностите на читателската
аудитория в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца .
Срок: м. октомври,
Отг. гл. библиотекари и зав. отдели

ІІІ Издателска дейност

1. Издаване сборника с материали от шестата краеведска
конференция „Народните занаяти – в миналото и днес”.
Срок м. септември,
Отг. К. Тодорова

2. Изработване препоръчителни
обслужването и образователния процес:

списъци

в

 „Гражданско образование”;
 „Интеграция на лица в неравностойно положение”;
 „Екологични промени”;
 „Европейски съюз”;
 „Безопасност на движението”;

помощ

на

 „Мултимедийни похвати в помощ на образователния процес”;
 „Интеграция и обучение на деца от различни малцинства”.
Срок: постоянен,
Отг. СБИО

3. Подготвяне мултимедийни презентации по темите:
- „Пролетните народни обичаи”;
Срок: м. януари,
Отг. К. Тодорова

- „Урок по литература, но не в час по литература – за
учениците от 8 клас;
Срок: м. март,
Отг. В. Георгиева

- „Народните занаяти – в миналото и днес”.
Срок: м. октомври,
Отг. К. Тодорова

4. Био-библиографски издания:
- Алманах „Околчица” – месец март;
- Марин Ботунски – месец май;

- Иван Фунев – месец май.
Отг. отдел Краезнание

5. Да се изработи рекламна дипляна за абонамента на
периодиката за 2010 г. и да се изпрати на потенциални ползуватели.
Срок: м. февруари,
Отг. читалня „Периодика”

6. Календар за бележити дати и събития от Врачанския край за
2011 година.
Срок м. септември,
Отг. отдел Краезнание

ІV. Автоматизация

1. Инсталиране най-новата версия на библиотечния софтуер
„АБ”.
Срок: м. февруари,
Отг. инж. П. Георгиева

2. Да се автоматизира още едно работно място в Детски отдел,
като за целта се закупят принтер и бар-код четец.
Срок: м. септември,

Отг. инж. П. Георгиева
3. Да се подменят част от най-старите
конфигурации в библиотеката както следва:

компютърни

- отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация”;
- отдел „Автоматизация”;
- отдел „Справочно-информационен”;
- отдел „Обща читалня”;
- отдел „Заемна за дома”;
- отдел „Изкуство”.
Срок: м. ноември,
Отг. инж. П. Георгиева

4. Извършване на хардуерна профилактика на наличните
компютърни конфигурации.
Срок: м. март,
Отг. инж. П. Георгиева

5. Сервизни функции и администриране по отношение на
поддържаните в библиотеката бази данни на библиотечния
програмен продукт „АБ”.
Срок: постоянен,
Отг. инж. П. Георгиева

6. Поддържане в изправност локалните мрежи и компютърната
техника в библиотеката.

Срок: постоянен,
Отг. инж. П. Георгиева

7. Ежеседмично актуализиране и поддържане уеб-сайта на
библиотека и уеб сайта на Детски отдел.
Срок: постоянен,
Отг. инж. П. Георгиева

8. Да се добавят 10 компютърни конфигурации по програма
„Глобални библиотеки” за ползване от читателите на библиотеката.
Срок: м. юни,
Отг. инж. П. Георгиева

9. Да се редактират грешките във всички бази данни, попълвани
в библиотеката.
Срок: м. декември
Отг. А. Иванова, П. Петрова и
инж. П. Георгиева

V. Проекти, програми и партньорства

1. Участие с две предложения в проект на фондация Бил и
Мелинда Гейтс „Иновации в Обществените библиотеки”:
- „Социална интеграция на деца със специални образователни потребности”;

- „Социални и правни услуги в обществената библиотека”.

Срок: м. февруари

2. Участие с проект - предложение в подготовка на българската
кандидатура в Програма за обучение на лидери и иноватори от
библиотечния сектор, която ще се проведе от Центъра за
международни библиотечни програми „Мортенсън" в САЩ в периода
2010-2011 г. Програмата се финансира от Фондация „Бил и Мелинда
Гейтс".
Срок: м. януари

3. Популяризиране и реализиране целите на Програма
Глобални библиотеки България в която Регионална библиотека е
партньор.
Срок: постоянен

4. Изработване на проект за оборудване на „Стая на
приказките”.
Срок: м. септември,
Отг. Детски отдел, Директор

5. Изработване на проект за създаване на Мобилна библиотека
Срок: м. ноември

6. Програми за дигитализация на библиотечния фонд.
Срок: постоянен

7. Разширяване контактите и партньорството с институции,
обществени организации, НПО, сдружения, съюзи и библиотеки от
страната и чужбина за реализиране на съвместни проекти и
програми.
Срок: постоянен

8. Разработване на проект "По пътеката на легендите Краеведски литературни маршрути" по програма "Живо наследство"
на фондация "Америка за България".
Срок: м. март

VІ Методическа дейност

1. Методични писма, формуляри за отчитане на библиотечната
дейност до всички библиотеки от област Враца с щатни
библиотекари за изготвяне на отчети за 2009 г. и планове за 2010 г.
Срок: м. януари
Отг. А. Георгиева

2. Обобщаване планове и отчети по общини, библиотечни
мрежи и общо за областта по основните библиотечни показатели,
характеризиращи библиотечната дейност и изготвяне на отчетен
доклад и статистически бюлетин за състоянието на библиотечната
мрежа на област Враца през 2009 г.
Срок: м.февруари
Отг. А. Георгиева

3. Организиране и провеждане на годишно отчетно съвещание
с щатните библиотекари за отчитане библиотечната дейност през
2009 г.
Срок: 01.03.2010 г.
Отг. А. Георгиева

4. В помощ на културно – просветната дейност на библиотеките
от областта да се подготви и разпространи методичен материал
„2010 – европейска година на борбата срещу бедността и социалното
изключване”.
Срок: 01.03.2010 г.
Отг. А. Георгиева

5. Провеждане на съвещания с библиотечната общност по
общини за подобряване качеството на тяхната работа.
Срок: м. април и м. септември
Отг. А. Георгиева

6. През годината на библиотеките от областта да бъде оказвана
целенасочено помощ по проблемите на автоматизацията на
библиотечните процеси, увеличаване на комплектуването, работа по
проекти и програми, разнообразяване на културно – просветната
дейност и други.
Срок: постоянен
Отг. А. Георгиева

7. Изготвяне информации, докладни записки, проучвания и др.
материали, касаещи библиотечната дейност за Министерство на
културата, СВУБИТ, ББИА, НБ ”Св. св. Кирил и Методий” и др.
институции.
Срок: постоянен
Отг. А. Георгиева

8. За повишаване на квалификацията на библиотекарите от
областта да се организират и проведат:
- съвместно с отдел „Автоматизация” се организират курсове за
начална компютърна грамотност за библиотекарите от областта;
Срок: м. януари, м. март
Отг. А. Георгиева, инж. П. Георгиева

- практикум с новоназначени, неквалифицирани библиотекари
за придобиване на минимум знания по основните библиотечни
дейности;
Срок: м. април
Отг. А. Георгиева

- регионален семинар с библиотекарите от общодостъпните
библиотеки за разясняване новото библиотечно законодателство.
Срок: м. септември
Отг. А. Георгиева

9. В помощ на културно – просветната дейност да се изработи
„Календар бележити дати и кръгли годишнини за 2011 г.” и изпрати
до библиотеките в област Враца.
Срок: м. ноември
Отг. А. Георгиева

VІІ. Културна и образователна дейност

Регионална библиотека ще продължи и през 2010 г. да се
утвърждава като многофункционален културно-информационен
институт. В своята мащабност културната политика на библиотеката
ще има една основна цел - всеобхватно, чрез всички възможни
съвременни форми да разкрива богатството на книгите и да
поддържа импулса за разпространение на културни ценности.
Основните насоки са конкретизирани в годишен културен
календар и годишен план за изложбите който ще бъда организирани
(виж приложение №1 и №2). Формите и методите на работа остават
същите както до сега, но и в търсене на по-удачни за повишаване
нивото на работата ни. Преимущество ще се дава на стойностни
инициативи, които да допринасят за издигане престижа на
библиотеката като водещ културно-информационен институт.
Специално внимание през настоящата година ще се обърне на
повишаване ролята библиотеката в учене през целия живот. Ще
акцентираме върху целта да се приобщат всички хора в
информационното общество и да се осигурят по-добри услуги за
гражданите с цел повишаване на качеството на живот. Ще работим
за осигуряване и предоставяне на образование и обучение за всички,
особено за хора, лишени от достъп поради географски, езикови,
социални и др. причини.

VІІІ Професионална квалификация

1. Нови начини и форми за включване на всички колеги в
професионални обучения, представяне на добри практики на други
библиотеки.
Срок: постоянен,
Отг. Директор

2. Включване на библиотечни специалисти в обучителните
програми на програма „Глобални библиотеки – България”.
Срок: постоянен,
Отг. Директор

3. Разработване на дългосрочна стратегия за обучение с цел
реализиране на идеята за „Образование през целия живот”.
Срок: постоянен,
Отг. Директор

4. Участие на библиотечните специалисти в организираните от
НБ „Св. Св. Кирил и Методий”, ББИА, Британски съвет, СВУБИТ и
други регионална библиотеки конференции, кръгли маси, семинари и
други квалификационни инициативи.
Срок: постоянен,
Отг. Директор
ІХ Административна и финансова дейност

1. Изработване бюджета на библиотеката и целесъобразно
разпределение на средствата по параграфи, съобразно
необходимостите.
Срок: м. март,
Отг. Директор

2. Изработване на структура, правила за обслужване и
организация на работата в Регионална библиотека Христо Ботев
след излизане на Стандарта за библиотечно-информационно
обслужване съгласно Закона за обществените библиотеки.
Срок: м. декември
Отг. Директор и Дирекционен съвет

3. Поддържане на всички технически средства и съоръжения и
материалната база.
Срок: постоянен,
Отг. Директор
4. Обновяване интериора на отдел „Краезнание” и Обща
читалня.
Срок: м. декември,
Отг. Директор

5. Провеждане заседания на дирекционен съвет за решаване на
актуални проблеми.
Срок: постоянен,

Отг. Директор

6. Преизчисляване и намаляване разходите за отопление на сградата.

Срок: м. август,
Отг. Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ
към ПЛАН за дейността на
Регионална библиотека
„Христо Ботев” – Враца
през 2010 година

Приложение №1

Културен календар 2010 година

Януари

* 7.01 – Гостуване в телевизия „Враца” и представяне на
сборника „Ботьов си поведе белите комити”.
Отг.: Отдел Краезнание

* 18.01 – Гостуване в училище „Иванчо Младенов” с
презентация „Пролетните народни обичаи”
- първи етап от
подготовката на Пролетен празник, който ще се проведе през м. ІV съвместно мероприятие на ІV класове на училището, Читалището с.
Згориград и отдел „Краезнание”.
Отг.: Отдел Краезнание

Февруари

* 16.02. – 90 г. от рождението на Андрей Чапразов. Прожекция
на филма „Специалист по всичко” пред децата от формация Темп и
кратък разказ за роли, филми и живот на актьора.
Отг.: Отдел Изкуство

* 22.02. – Музикален тематичен час с ученици от СОУ „Отец Паисий” посветен
на 200 години от рождението на Шопен.

Отг.: Отдел Изкуство

* 24.02. – Представяне книгата на Димитър Недков „Заплахата
Дан Браун”
Отг.: Обща читалня

* Открит урок с клуб „Краезнание” и подготовка честването на
патронния празник на училище „Никола Войводов”. Написване на
сценарии за пресъздаване сцената на парахода „Германия” с
героичната смърт на Никола Войводов и Цвятко Павлович.
Отг.: Отдел Краезнание

* Обявяване на литературен конкурс посветен на 160 години от
рождението на Иван Вазов за ученици в три раздела: есе, разказ,
стихотворение.
Отг.: Отдел Заемна за дома,
Обща читалня
Март

* Дискусия по повод Освобождението на България от турско
робство с участието на учениците от СОУ „В. Кънчов” и ПМГ „Акад.
Ив. Ценов”.
Отг.: Заемна за дома, Обща читалня

„70 години живот– много или малко е?” – Творческа среща с
поета Недялко Йорданов по повод 70 годишния му юбилей.
Отг.: Заемна за дома, Обща читалня

* 16.03. – Отбелязване 90 години от рождението на Иван Гайдарджиев – Среща на
децата от формация Темп със синът му Тодор Гайдарджиев и съпругата му Цветана
Гайдарджиева в отдел Изкуство

Отг.: Отдел Изкуство

* Подготовка за участието на врачанските ученици в 12-то
издание на Националният литературен конкурс гр.Сливен на тема
„Един ден в страната на чудесата” за разказ и стихотворение.
Отг.: Детски отдел

* Творческа работилница „Сръчни ръце” към Детски отдел:
съвместна инициатива с ученици от СОУ “Христо Ботев” за откривена
на
“Книговезница”, която да обхваща: подлепване на книги,
изработване на книгоразделители и постери за бележити дати и
годишнини.
Отг.: Детски отдел

* Артистична работилница „Карнавал в гората” съвместно с
деца от ЦДГ „Дъга” по повод 90 г. от рождението на детската
писателка Леда Милева.
Отг.: Детски отдел

* 31.03 - 65 г. от края на Втората световна война – Тържествено
обявяване на победителите в първи етап за област Враца от
национален ученически конкурс, иницииран от Съюза на ветераните
от войните в България „Приносът на българския народ за победата
над хитлерофашизма във Втората световна война”. Съвместна
инициатива на отдел „Краезнание”, РИО на МОН- гр. Враца
Отг.: Отдел Краезнание, РИО на МОН
*1000 причини да се гордеем, че сме българи”. - Поредица „Час
в библиотеката” с ученици от исторически паралелки.

Отг.: Обща читалня

„Забавен час по езикознание” по повод 100 г. от рождението на
Любомир Андрейчин.
Отг.: Обща читалня

Април

* „Да изпишеш икона” – ателие на открито с участието на
врачански иконописци и ученици от специализирани паралелки от
училищата в града. Посветено на 200 г. от рождението на Захарий
Зограф.
Отг.: Отдел Изкуство, отдел Краезнание

* Артистична работилница – посветена на 205 години от
рождението на Ханс Кристиян Андерсен.
Отг.: Детски отдел

* Кръгла маса: „История, бит и култура на ромите в област
Враца”
Отг.: Обща читалня, отдел Краезнание,
Заемна за дома
Община Враца- Калин Диков

* „Водни мечти” – Изложба на Цветелина Пенчева с картини на
тема „Вода”.
Отг.: Отдел Изкуство

* Творческа среща – разговор с врачанския хуморист Цветан
Дочев
Отг.: Филиал на РБ

* Среща – разговор с детската писателка Мая Дългъчева и ЦДГ
”Българче”.
Отг.: Детски отдел

* Национален Маратон на четенето – по програма (20-30
април)

Май

* 07.05. – 170 г. от рождението на Чайковски – Тематичен час
посветен на творчеството му с ученици от СОУ „Отец Паисий”и клуб
Вестител.
Отг.: Отдел Изкуство

Национална библиотечна седмица – по програма.
(10 – 15 май)

* 10.05. – Откриване библиотечна седмица със Самостоятелна
изложба на Татяна Иванова Вутова „Да сътвориш красотата” –
самобитна художничка от гр. Враца.
Отг.: Отдел Изкуство

* Отбелязване 160 години от рождението на Патриарха на
българската литература Иван Вазов.
Отг.: Заемна за дома

* Творчески проект „Сладкодумците” - среща между
поколенията - клуб „Краезнание” и Рег. краеведско дружество
Отг.: Отдел Краезнание

* 30.05 – „Спомен за стара Враца” с рисунките на Димитър
Бучински – изложба, посветена на 100 годишния юбилей на видния
общественик.
Отг.:Отдел Изкуство, отдел Краезнание

* Представяне книгата „Като въздишка” на поетесата Полина
Лазарова.
Отг.: Филиал на РБ

Юни

1 юни – Изложба – базар на детски книги
Отг. Детски отдел

Юли

* 02.07. – Откриване на Лятната читалня с децата от ЦДГ
”Европейчета” – детско утро “Здравей наше лято”. Откриване на
изложба базар с издатели на детски книги.
Отг.: Детски отдел
Август

* 27.08.- Карнавал с маски на любими приказни герои с награди.
Закриване на Лятната читалня.
Отг.: Детски отдел

Септември

* 15–16.09. „В ученическата чанта на прабаба” – Изложба на
учебна литература, периодика и помагала от 30-те години на ХХ век.
Отг.: Отдел Краезнание

* 26.09. - Европейски ден на езиците – гостува клуба на
франкофоните в гр. Враца и ученици с изучаване на френски език.
Отг.: Отдел Заемна за дома и
Обща читалня

Октомври

* Ден на поезията: „Емили Дикенсън на 180 години” – четене на
стихове от поетесата на български и английски език
Отг.: Заемна за дома

* „Враца в графични рисунки” - изложба на графиките на
Любомир Георгиев.
Отг.: Отдел Изкуство

* 23.10. – Артистична работилница - Приказки по телефона”
посветена на 90 години от рождението на Джани Родари
Отг.: Детски отдел

* Среща с Аврам Агов и представяне на книгите : „Страната на
утринната свежест” и „Самсунг или пътят на трите звезди”
/мултимедийно пътешествие до Корея /.
Отг.: Обща читалня

* 100 години от рождението на Димитър Иванчев – философ,
библиотековед, краевед. Научна конференция.
Отг.: Методичен отдел,
Обща читалня

* Представяне седмата стихосбирка „Капки тъга” на врачанската
поетеса Виктория Иванова и честване на 50-годишния й юбилей.
Отг.: Отдел Краезнание

Ноември

* 01.11. Урок по “Родолюбие” съвместно с учениците от СОУ
”Козма Тричков” посветен на 1 ноември Ден на будителите.
Отг.: Детски отдел

* 09.11. – „Греховна или свята е любовта в творчеството на Й.
Йовков” отбелязване 130 - годишнината от рождението на писателя.
Отг.: Обща читалня,
Заемна за дома

* VII регионална краеведска конференция „Миналото на родния
край – послание към бъдещето”.
Отг.: Отдел Краезнание,
отдел, РИО на МОН

Методичен

* Регионален краеведски конкурс за ученици - литература,
изкуство и фотография.
Отг.: Отдел Изкуство, отдел Краезнание,
Заемна за дома, Методичен отдел

* „От Тимок до Вит осемдесет години след Васил Стоин” –
познавателна краеведска експедиция – посветена на 130 години от
рождението на Васил Стоин.
Отг.: Отдел Краезнание, отдел Изкуство

Декември

* „И те са наши деца” – традиционна инициатива на отдела в ПУ
„ Д – р П. Берон” – гр. Враца.
Отг.: Заемна за дома

Забележка: Календарът е отворен и може да бъде променян и
допълван

Приложение № 2

Изложби през 2010 г.

Януари

* 7.01 – Витрина редки и ценни издания за Ботев и Ботевата
чета – 162 г. от рождението на Христи Ботев
Отг.: Отдел Краезнание,
читалня, Заемна за дома

Обща

* 31.01 – Спартак Бутански - 90 г. от рождението му – камерна изложба във фоайето на
библиотеката.

Отг.: Отдел Изкуство, Краезнание

* 29.01. - 150 г. от рождението на Антон Павлович Чехов (1860
– 1904), руски писател и драматург.
Отг.: Отдел Заемна, Читалня
Февруари

* 19.02. - Тематична изложба послучай 137 г. от героичната
смърт на Васил Левски
Отг.: Отдел Заемна за дома, Обща
читалня, Изкуство

Март

* 01.03.- Изложба
училища.

на мартеници с учениците от началните
Отг.: Детски отдел

* 25.03. - 120 г. от рождението на Чудомир – Димитър Христов
Чорбаджийски (1890 – 1967), български писател, хуморист и
художник.
Отг.: Отдел Заемна за дома , Обща
читалня
Април

* 06.04. – 1125 г. от смъртта на Методий (ок. 815-885), славянски
просветител, основоположник на славянската и българска азбука.
Отг.: Заемна за дома , Обща
читалня

* 26.04. – Цено Ценов на 75 години – изложба.

Отг.: Отдел Изкуство

* 19-30.04. – „Водни мечти” – Изложба на Цветелина Пенчева с картини на тема „Вода”.

Отг.: Отдел Изкуство

Май

* 11.05. – По повод професионалния ни празник 11 май
изготвяне на изложба : „На библиотеката с любов” - подбрани книги с
автографи и лични подписи от нашите фондове.
Отг.: Отдел Обща Читалня

* 23.05. – Ярослав Вешин 150 г. от рождението му – Камерна
изложба във фоайето на библиотеката.
Отг.: Отдел Изкуство

* 30.05 – „Спомен за стара Враца” с рисунките на Димитър
Бучинки – изложба, посветена на 100 годишния юбилей на видния
общественик.
Отг.: Отдел Изкуство, Краезнание,
Регионално краеведско дружество

Юни
* 03.06. – Никодим Ненов на 70 години – приложна графика,
роден във Враца. Камерна изложба.
Отг.: Отдел Изкуство

Юли

* 24.07. – 110 години от рождението на Ив. Фунев – изложба.
Отг.: Отдел Изкуство, РИМ - Враца
Август

* 28.08. – Никола Манов – 70 г. от рождението му – камерна
изложба.
Отг.: Отдел Изкуство

* 30.08 – 150 г. от рождението на Исак Левитан (1860-1900)1 руски художник – изложба от
репродукции.

Отг.: Отдел Изкуство
Септември

* 06.09. – 125 години от Съединението на Княжество България и
Изгточна Румелия
Отг.: Отдел Заемна за дома, Обща читалня

Октомври

* „Враца в графични рисунки” - изложба на графиките на Любомир Георгиев.

Отг.: Отдел Изкуство

