РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
„ХРИСТО БОТЕВ” – гр. ВРАЦА

ПЛАН
за дейността през 2011 година

Изготвил:
10.02.2011г.
Директор:
град Враца
/Силвия Врачовска/

ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел в работата на Регионална библиотека
„Христо Ботев” и през 2011 година ще бъде насочена към все попълното, качествено и бързо задоволяване на информационните,
развлекателните и образователни нужди на врачани.

ОСНОВНА ЗАДАЧА

Посредник между информацията и потребителите и да работи
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 врачани.

2. Специално внимание към постоянното обновяване и обогатяване
на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители
на информация.

3. Организиране дарителска кампания за обогатяване библиотечния
фонд.
4. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата.

Развиване на програма „Артистична работилница – Уъркшоп по
четене, Поредица „Час в библиотеката”, Творческа работилница и
редица други.

5. Включване на нови иновативни услуги за привличане на читатели
от всички възрасти.
6. Продължаване на добрите традиции в културната дейност и
включване на нови форми.

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

8. Участие със свои инициативи и дейности в Маратон на четеното
(02-23 април) и Национална библиотечна седмица (16-20 май).

9. Активно участие в проекти и програми.

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

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

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. Отчислените през 2010 г. библиотечни документи да се отразят в модули “Книги” и
“Периодика” на програма “АБ”, “Служебен каталог”, читателски “Азбучен” и “Систематичен”
и в каталозите на отделите.
Срок: м. април
Отг. отд. КОК, Заемна за дома,

Читалня, Детски и Филиал.

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. Ретроконверсия на фонд аудио касети в база „Некнижни
носители”
Срок: м. декември
Отг. отдел Изкуство

8. 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

9. Изготвяне абонамента на периодичните издания за 2012 г.
Срок: м. ноември
Отг. читалня Периодика

10. Съобразно режима за съхранение да се комплектува
периодиката за 2010 г., инвентира в модул „Периодика” и се оформят
актове за придобиване.
Срок: м. март
Отг. читалня Периодика

11. Да се извадят от фондовете годишнините на периодичните
издания с изтекъл временен срок на съхранение и заглавията се
отразят в база данни „Периодика”.
Срок: м. април
Отг. Б. Петрова, Л. Ненкова
12. Ритмично да се вмъкват ползваните и ново постъпващи
библиотечни документи в книгохранилищата. Изцяло да се пререди
резервното хранилище на Обща читалня, поради разместването му
за ремонта.
Срок : м. април
Отг. Б. Петрова, Л. Ненкова

ІІ Библиотечна, справочно-библиографска и
информационна дейност
1. Основните цифрови показатели по обслужващи отдели за 2011 г.
са:
Читатели
Отдели

Посещения

Раздадена литература

Изп.

План

План

Изп.

План

План

Изп.

План

2010 2010

2011

2010

2010

2011

2010

2010

2011

2100 2117

2100

20000

22 434

22000

52 000

56 735

55 248

1300

989

1200

6600

7195

7000

17 200

16 135

16 500

110

119

120

9500

7314

9500

22000

17306

18 000

-

5000

9931

9500

9500

14721

10 500

-

4000

4067

4000

9000

8427

8500

1000

1528

1500

2000

2026

2500

План

Заемна за дома

Детски отдел

Обща читалня

Периодика
Изкуство
.

-

-

-

-

Краезнание

Филиал

550

589

650

7000

9816

9000

18000

18007

18000

СБИО

25

26

30

1 700

1 789

1800

600

616

600

Методичен
отдел

15

15

15

45

52

50

150

152

152

4100 3855

4115

69400

66058

64350

126000

134125

130000

Общо

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.
Срок: постоянен
Отг. Детски отдел и Обща читалня

в

10. Да се продължи с набавянето и съхранението на
пълнотекстовите издания на „Държавен вестник” в електронен вид.
Срок: постоянен
Отг. отдел СБИО

11. Темите на изготвени писмени библиографски справки,
рецитали и сценарии да се представят в уебсайта на библиотеката.
Срок : постоянен
Отг. Б. Петрова

ІІІ Издателска дейност

1. Издаване на сборника с материали от краведската
конфренеция „Достойни человеци: Личности, допринесли за
развитието на град Враца и Врачанския край”.
Срок м. септември
Отг. К. Тодорова

2. Изработване препоръчителни
обслужването и образователния процес:






списъци

в

помощ

на

информационни бюлетини за бележити дати и годишнини в
национален и световен мащаб:
- 125 г. от рождението на Дора Габе
- 65 г. ЮНЕСКО
- 1-ви ноември - Ден на народните будители
- 2011 г. - Международна година на гората
Срок: постоянен

Отг. СБИО

3. Подготвяне мултимедийни презентации,
библиоеграфски справки по зададени теми:

изготвяне

Математическа гимназия – м. февруари
Опълченците – месец март
Маша Белмустакова – месец септември

Отг. отдел Краезнание, СБИО,
Обща читалня

4. Календар за бележити дати и събития от Врачанския край за
2012 година.
Срок м. септември
Отг. отдел Краезнание

ІV. Автоматизация

1. Инсталиране най-новата версия на библиотечния софтуер
„АБ” съвместно с представител на фирма РС-ТМ.
Срок: м. януари

2. Подмяна сървъра на библиотеката с новия, дарен от
Програма „Глобални библиотеки”.

Срок: м. януари

3. Монтиране две компютърни конфигурации за читатели във
филиалната библиотека и да се осигури връзка с Интернет.
Срок: м. февруари

4. Да се подменят 2 броя от най-старите компютри с наличните
2 от старата обучителна зала.
Срок: м. април
5. Извършване софтуерна и хардуерна профилактика на
компютрите в отделите.
Срок: м. юли и август
6. Изработване анкета за събиране на информация относно
необходимостта от:
-

курсове за обучение на потребители;

-

допълване на информацията
Регионалната библиотека.

на

сайта

на

Анкетата да се разпространи на хартиен носител в отделите на
библиотеката и в електронен вид - на сайта.
Срок: м. септември
7. Изработване рекламна брошура за услугите, които се
предлагат в отделите на библиотеката и възможностите за
задоволяване на културни, информационни и образователни
потребности на потребителите.
Срок: м. октомври

8. Бракуване 7 броя компютърни конфигурации, от тях 5
подменени през 2010 година с новополучените от Програма
„Глобални библиотеки” и 2 – подменени през 2011 година.
Срок: м. ноември
9. Консултиране библиотечните специалисти от Регионалната
библиотека и от региона по въпроси, свързани с автоматизирането
на библиотечните дейности, с работата с наличния софтуер и
хардуер.
Срок: постоянен
10. Съдейства на библиотечните специалисти в изработването
и
отпечатването на покани, грамоти, поздравителни адреси и др., както
и в разработването на проекти за кандидатстване за финансиране.
Срок: постоянен
11. Да обслужва читатели, използвали формата за контакти от
сайта на Регионалната библиотека, както и читатели, желаещи
компютърни услуги като запис на външен носител на информация,
антивирусна проверка и др.
Срок: постоянен
Отговорник е информатикът на Регионална библиотека – Враца

V. Проекти, програми и партньорства

Популяризиране и реализиране целите на Програма
Глобални
библиотеки България в която Регионална библиотека е партньор.
1.

Срок: постоянен

2.

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

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

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

5. 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

VІ Методическа дейност

1. Да се изготвят информации, докладни записки, проучвания и
други материали, касаещи библиотечната дейност в област Враца за
органите на местната и централна власт – община Враца,
Министерство на културата, ББИА и др. институции.
2. С устни и писмени консултации да се подпомагат библиотечните
специалисти и ръководствата на библиотеките по тяхно искане. При

посещение на място в Методичен отдел да се оказва експертно –
консултантска помощ по всички въпроси, свързани с библиотечната
дейност на библиотекари, студенти, читатели, читалищни деятели и
други.

3. Да се поддържа и популяризира библиотековедския фонд и база
статистически данни за състоянието на библиотечните дейности и
специалисти в областта.

4. Да следи за обявяваните национални професионални кампании и да
информира своевременно колегията за тях с цел по-активното
включване на библиотеките от областта в тях.
5.

Да организира и провежда мероприятия за повишаване на
професионалната квалификация на библиотечните специалисти.

6. Да се проведе Годишно отчетно съвещание с щатните библиотекари
от областта за отчитане резултатите от работата през 2010 година.
срок : м. март
7. Да се проведе практикум с новоназначени и неквалифицирани
библиотекари за придобиване на минимум знания по основните
библиотечни дейности.
срок: м. април
8. Да се организира отбелязването на професионалния празник – Деня
на библиотекаря.
срок: м. май

9. Да се издаде Статистически бюлетин за изпълнението на основните
количествени показатели за библиотечната дейност по общини, по
библиотечни мрежи и общо за областта.

срок: м. март

10.
В помощ на културно – просветната дейност на библиотеките
от областта да се подготви и разпространи методичен материал
„2011 – Европейска година на доброволчеството”.
срок: м. март

11.
Да се изработи и изпрати до всички библиотеки в областта
традиционния календар „Дати и събития през 2012 година.”
срок: м. ноември
Отговорник методист в Регионална библиотека

VІІ. Културна и образователна дейност

Регионална библиотека ще продължи и през 2011 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). 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 на библиотеката в учене през целия живот. Ще
акцентираме върху целта да се приобщят всички хора в

информационното общество и да се осигурят по-добри услуги за
гражданите с цел повишаване 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. Провеждане на конкурс за библиотечен специалист.
Срок: март
Отг. директор

4. Поддържане на всички технически средства и съоръжения в
материалната база.
Срок: постоянен
Отг. Директор

5. Смяна подова
Автоматизация.

настилка

в

Обща

читалня

и

отдел

Срок: м. декември
Отг. Директор

6. Провеждане заседания на дирекционен съвет за решаване на
актуални проблеми.
Срок: постоянен
Отг. Директор, Дирекционен съвет

7. 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 2011 година

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
Януари
„Те носят неговото име” – изложба, посветена на 163-та
годишнина от рождението на Христо Ботев
Забавен час по математика с ученици от шести клас на СОУ „Н.
Войводов”
Дискусия на тема: „ Пътешествие в европейската детска
литература” по съвместен проект: “Мотивация на учениците за учене
чрез четене” и “Изкуства в действие” на Регионален инспенторат по
образованието гр. Враца с партньори НУ „Софроний Врачански” и
Регионална библиотека.

Беседа с Димитър Божанов и представяне най-продавана книга
за 2010 година „Кафе за събуждане” на Издателство „Бард”.
Излбожба във фоайето на библиотеката на постери, картички,
рисунки, дървени предмети, изработени книги от ученици при НУ
„Софроний Врачански»
„Спомен за една легенда” – Прожекции на биографичен филм
за Емил Димитров
Февруари
Среща – разговор с Ирина Димитрова, автор на книгата
„Забраненият Талев”.
17 февруари – Среща-разговор с Аврам Агов и представяне на
книгите „Страната на утринната свежест” и „Самсунг или пътят на
трите звезди” /мултимедийно пътешествие до Корея”/ - Обща читалня
– 17.00 ч.
18 февруари „Духовно наследство" – 138 г. от обесването на
Васил Левски и 120 г. от рождението на Димитър Осинин. Съвместна
инициатива на отдел Краезнание и отдел Заемна за дома, с
участието на клубовете по Краезнание от ОУ "Хр. Ботев" - гр. Мездра

и ОУ „Н. Войводов” - гр. Враца (презентации, посветени на Апостола
на свободата – „Васил Левски във Врачанския край” и представяне
дейността на клубовете)
28 февруари
Освобождението.

–

4

март

-

Прожекция

на

филми

за

28 февруари Представяне на виртуална приказка „Баба Марта”
от творчеството на Ран Босилек, пред деца от ЦДГ „Европейчета”.
Март
„Фолклор в миниатюри”- Представяне на сувенирни изработки
на народни инструменти, кукери и др. на Пламен Герганов,
преподавател, музикант и приложник.
Нравствените и личностни характеристики на героизма в
днешно време” – дискусия по повод 3 март – Освобождението на
България от турско робство, с участието на ученици от ПМГ “ Акад.
Ив. Ценов”
„Опълченците” – Открит урок с клуб „Краезнание”.
„Да завържем мартеничка” - съвместна инициатива със СОУ “
В. Кънчов” при децата от ПУ “Д р Петър Берон “.

15 март – Предствяне творчеството на Георги Константинов с
участието на ученици от 4-те класове на НУ „С.Врачански".

Инициатива „Среща с млад автор” - Юлия Спиридонова
представя своето творчество” пред ученици от НУ “Св. Софроний
Врачански”. На театър в библиотеката.
Драматизация на приказката “Дядо вади ряпа” с деца от ЦДГ
“Европейчета” и представяне пред деца от ЦДГ “Знаме на Мира”
"Незабравимите артисти" –фотоизложба на архивни фотоси
посветена на Международния ден на театъра.

Април
Маратон на четенето (2-23 април), по програма

Май
„Разговор за операта” – тематичен учебен час с ученици от
СОУ „Отец Паисий”- посвещава се на 70 годишнината от рождението
на Гена Димитрова.
„Едно сал писано слово остает…” Изложба на пишещи машини,
книги и периодика, излизали във Врачанския край, оригинални
ръкописи на поети и писатели, дейци на краезнанието, журналисти,
творили през изминалия ХХ век.
11май
–
Отбелязване
библиотечните специалисти

професионален

празник

на

Краеведска познавателна експедиция „По пътеката на
легендите”, посветена на 135 години от подвига на Христо Ботев и
неговата чета по маршрут: Прапора (Алтимир) – Кървавия камък
(Паволче) – Къщата на баба Илийца (Челопек).
16-20 май
Национална библиотечна седмица „Библиотеките партньор в
образованието” (По програма)
“Да разкажем за Европа” – мултимедия на учениците от ПМГ,
посетили миналата гдина Европейския парламент

Юни, юли, август
Лято в библиотеката - по програма
Септември
Дворжак - 170 г. от рождението му

Артистична работилница на тема: „Вълшебник на детската
приказка” по творчеството на Шарл Перо с деца от детска градина.
Отбелязавне международен ден на езиците.

Октомври
Общинско състезание на тема – 1000 причини да се гордеем че
сме българи съвместна инициативи с рио на мон
Отбелязване 80 годишнината от рождението на врачанския
хореограф Цветан Тодоров съвместно с Центъра за работа с деца,
Община Враца и Държавен архив.
Ноември
Открит урок посветен на 1 ноември Ден на будителите.
Осма краеведска конференция „Миналото на родния край –
послание към бъдещето” съвместно с РИО на МОН – Враца. Тема:
„Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския
край”.
Творческа вечер и изложба, посветена на 80- годишния юбилей
на поета Орлин Орлинов, съвместно с КДК.
Ференц Лист 200г. от рождението му - тематичен музикален
час.
Отбелязване Ден на християнското семейство.
Декември
“И те са наши деца” – традиционна благотворителна
инициатива с децата от ПУ “ П. Берон”

Да посрещнем коледа в библиотеката

„Картички на чувствата” - История на поздравителната
картичка - презентация пред ученици от началните класове.

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

