РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
„ХРИСТО БОТЕВ” – гр. ВРАЦА

ПЛАН
за дейността през 2012 година

10.02.2012г.
град Враца

Директор:
/Силвия Врачовска

/

ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел в работата на Регионална библиотека
„Христо Ботев” през 2012 година ще бъде насочена към пълното,
качествено и бързо задоволяване на информационните,
развлекателните и образователни нужди на врачани.

ОСНОВНА ЗАДАЧА

Посредник между информацията и потребителите и
утвърждаването
на
библиотеката,
като
обществен
информационен и културен център, осигуряващ равен достъп на
всички с особено внимание към
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
библиотечният фонд.

дарителска

кампания

за

обогатяване

4. Насърчаване на четенето със специално внимание към

децата. Развиване на програма „Артистична работилница –Седемте
изкуства, Поредица „Час в библиотеката”, Творческа работилница и
редица други.

5. Включване на нови иновативни услуги за привличане на
читатели от всички възрасти.

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 е
координиращ и обучителен център за библиотеките от област Враца.

7. Участие със свои инициативи и дейности в Маратон на
четеното и Национална библиотечна седмица.

8. Активно участие в проекти и програми.

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

между-

10. Организиране на Общинско ученическо състезание
„Истината е свята, свободата е мила – да се гордеем с Ботев!” в
Ботеви дни 2012.
11. Провеждане Девета 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 и дарение 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, отдел Изкуство

3. Ежеседмично обслужващите отдели да подават информация
в отдел КОК за липсващи заглавия с цел ритмично комплектуване.
Срок: постоянен
Отг. обслужващите отдели

4. 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

5. 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
6. Вмъкване ползваните и ново постъпващи библиотечни
документи в книгохранилищата.
Срок: постоянен
Отг. обслужващите отдели

7. Изготвяне абонамента на периодичните издания за 2013 г.
Срок: м. ноември
Отг. Л. Ненкова

8. Съобразно режима за съхранение да се комплектува
периодиката за 2011 г., инвентира в модул „Периодика” и се оформят
актове за придобиване.
Срок: м. февруари
Отг. Л. Ненкова

9.Изцяло да се пререди книжния фонд на книгохранилище № 4,
като едновременно с това се талонират за отчисление остарели по
съдържание библиотечни документи.
Срок : м. август
Отг. Б. Петрова, Л. Ненкова

ІІ Библиотечна, справочно-библиографска и
информационна дейност

1. Основни цифрови показатели по обслужващи отдели за 2012 г.

Читатели
Отдели

Посещения

План

Изп.

План

План

Изп.

План

План

Изп.

План

2011

2011

2012

2011

2011

2012

2011

2011

2012

22 000

22 003

55
248

47 513

Заемна за
дома
2 100

1 952

2 100

Детски отдел

22000
7 000

1 200

1 214

102

50 000
16
500

16 847

7 000
9 500

120

5 984

1 200

Обща читалня

Периодика

Раздадена литература

8 892

120

16 500
18
000

17 638

9 000
9 500

9 675

18 000
10
500

9 675

9 500
Изкуство

4 000

3 884

11 000
8 500

4 000

8 502
8 500

1 500

1 932

Краезнание

2 470

2 000
650

623

Филиал

9 000

10 504

650
30

30

СБИО

2 500
18
000

19 584

10 500
1 800

1 832

30

19 500
600

616

1 900

Автоматизация

650

18 734 19000
15

Методичен
отдел

2 500

15

50

65

152

155

150

15

Общо

4115
4115

15

3936

84 915
64 350
83 505

126
800
130
000

123
000

2. Регистрацията на новите читатели в автоматизиран вид да се
извършва в отделите Заемна за дома, Детски отдел 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 текущата периодика – от отдел СБИО, отдел Изкуство
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. 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

7. 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

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

в

Срок: постоянен
Отг. Детски отдел и Обща читалня

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

10.
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
конференция „Природни и културно-исторически забележителности
от Врачанския край”.
Срок м. септември
Отг. К. Тодорова

2. Изработване на мултимедийни презентации, по повод
бележити дати и годишнини в национален и световен мащаб.
Срок: постоянен
Отг. отделът организатор на
инициативата

3. Съставяне на библиографски справки, препоръчителни
списъци, информационни бюлетини и др. в помощ на обслужването,
образователния процес.
Срок: постоянен
Отг.отдел организатор на
инициативата

4. Изготвяне на подлистник „От Дунав до Балкана” - Природни и
културно-исторически забележителности от Врачанския край – с
вестник „Враца днес” и Регионално краеведско дружество – по повод
Международния ден на земята 22 април
Срок м. април
Отг. отдел Краезнание

5. Календар за бележити дати и събития от Врачанския край за
2013 година.
Срок м. септември
Отг. отдел Краезнание

ІV. Автоматизация

1. Да се бракуват 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.март
Отг. Информатик и Домакин

2.

Да се поднови визията на сайта на Детски отдел.
Срок: м. юли
Отг. Информатик, Детски отдел

3. Да се изготвя ежемесечен информационен бюлетин по
въпроси, свързани с библиотечните дейности и да се изпраща по
електронна поща на библиотекарите от общинските библиотеки и поголемите читалищни библиотеки.
Срок: ежемесечно
Отг. Информатик и Методист

4. Да се поддържат всички компютърни системи, периферни
устройства, мрежови устройства и локална мрежа в изправност, като
се отстраняват своевременно всички повреди, възникнало по време
на работата им.
Срок: постоянен
Отг. Системен администратор
5. Да се извършват сервизни и администраторски дейности при
необходимост в библиотечен софтуер АБ

Срок: постоянен
Отг. Информатик

6. Да се поддържат и актуализират двата сайта на Регионална
библиотека и на Детски отдел.
Срок: постоянен
Отг. Информатик

7. Да продължи да консултира библиотечните специалисти от
Регионалната библиотека и област Враца по въпроси, свързани с
автоматизирането на библиотечните дейности и работата с наличния
софтуер и хардуер.
Срок: постоянен
Отг. Информатик

8. Да продължи да съдейства на библиотечните специалисти в
изработването и отпечатването на покани, грамоти, поздравителни
адреси и др.,
Срок: постоянен
Отг. Информатик

9.

Да участва активно в разработването на проекти
Срок: постоянен
Отг. Информатик

10. Да продължи 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

Отг. Информатик

11. Да се проведат едноседмични компютърни обучения за
потребители – 4 групи от по 10 човека в рамките на 10 учебни часа.
Срок: април,септември
Отг. Информатик

12. Да се инсталира най-новата версия на абонираните модули от
библиотечния софтуер „АБ”.
Срок: м. юни
Отг. Системен администратор
13. Да продължи да извършва сервизни и администраторски
дейности в програмния продукт „Автоматизирана библиотека”.
Срок: постоянен
Отг. Информатик

14. Да се осигури принтер за филиалната библиотека.
Срок: м. ноември
Отг.

Системен

администратор
15. Да се извърши хардуерна и софтуерна профилактика на
компютрите в отделите.
Срок: м. август
Отг. Системен администратор

16. Да се ремонтират 2 броя компютри, неработещи от 2010 година
и да се поставят в отдел СБИО за свободен достъп от граждани.

Срок: м. септември
Отг. Системен администратор

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. Програми за дигитализация на библиотечния фонд.
Срок: постоянен

4. Проект „Здравен информационен център във филиал в жк
„Дъбника”
Срок: постоянен

5. Проект Сезони в библиотеката с Ресурсен център - Враца
Срок: април

6. 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 Координационна, експертно-консултанска и
кфалификационна дейност
1. На библиотеките от областта да се оказва методична помощ по
библиотечни
проблеми,
проблеми
с
автоматизация
на
библиотечните процеси, комплектуване, работа по проекти и
програми, разнообразяване на културно-просветните инициативи и
други.
2. 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.
3. Консултации за библиотечните специалисти и ръководствата
на библиотеките по тяхно искане.
4. Да се поддържа и популяризира библиотековедския фонд и
база статистически данни за състоянието на библиотечните дейности
и специалисти в областта.
5.
Да следи за обявяваните национални професионални
кампании и да информира своевременно колегията за тях с цел поактивното включване на библиотеките от областта в тях.
6. Да организира и провежда инициативи за повишаване на
професионалната квалификация на библиотечните специалисти.

7.
Да се проведе Годишно отчетно съвещание с щатните
библиотекари от областта за отчитане резултатите от работата през
2011 година.
срок : м. февруари
8. Да се проведе практикум с новоназначени и неквалифицирани
библиотекари за придобиване на минимум знания по основните
библиотечни дейности.
срок: м. март
9. Провеждане на Регионална среща с целеви библиотеки по
Програма Глобални библиотеки - България.
срок: м. април
10. Да се организира отбелязването на професионалния празник –
Деня на библиотекаря.
срок: м. май
11. Организиране и провеждане на конкурс в целевите библиотеки
от община Враца на тема „ Моята първа среща с компютър – Какво
научих в библиотеката”.
срок: м.юни
12. Регионален обучителен семинар по актуална тема с
библиотекарите от общодостъпните библиотеки съвместно с
Регионален център Читалища.
срок: м. ноември
13. Да се популяризира сред библиотечната общност Краеведската
конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” .
срок: м. ноември
14. 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
15. В помощ на културно-образователната дейност на
библиотеките от областта да се подготви и разпространи методичен
материал „2012 – Европейска година на „активното остаряване” и
солидарността между поколенията.”
срок: м. март

16. Да се изработи и изпрати до всички библиотеки в областта
традиционния календар „Дати и събития през 2013 година.”
срок: м. ноември

VІІ. Културна и образователна дейност

Регионална библиотека ще продължи и през 2012 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.(виж приложение №1). Формите и методите на работа се
променят според необходимостите. 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
работата с деца със специални образователни потребности. Акцент
ще е и приобщаване на потребителите към богатото информационно
общество и осигуряване на по-добри услуги за гражданите с цел
повишаване качеството им на живот.

VІІІ Професионална квалификация

1.Включване на всички библиотечни специалисти
обучителните програми на Глобални библиотеки – България.
Срок: постоянен
Отг. Директор

в

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

3. 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. Промяна ценоразпис и правила за обслужване на граждани.
Срок: м. март
Отг. Директор и Дирекционен съвет

3. Провеждане на конкурс за Системен администратор и
Библиотечен специалист.
Срок: април
Отг. директор и Дирекционен съвет

4. Поддържане на всички технически средства и съоръжения в
материалната база.
Срок: постоянен
Отг. Директор
5. Смяна подова настилка в Обща читалня.
Срок: м. декември
Отг. Директор

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
към ПЛАН за дейността на
Регионална библиотека
„Христо Ботев” – Враца
през 2012 година

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Януари

Албум „Ботеви места” - Ботевите места върху пощенски
картички – изложба, посветена на 164-та годишнина от рождението
на Христо Ботев – Из колекцията пощенски картички на отдел
„Изкуство” и Антикварна къща „Ценкулов”

Обучителна програма „Роден край” – направление „Символите
на Враца” – Образът на Христо Ботев и Ботевите места във визитката
на Враца от началото на ХХ век. История и настоящо състояние на
емблематични за града паметници и паметни знаци – стария
паметник на Христо Ботев, паметника на връх Околчица, паметника

на площад „Христо Ботев”, както и два обекта, разположени на
Козлодуйски бряг – парахода „Радецки” и паметника на Войводата.

Забавно състезание на тема: „Българската и англоезична
литература за деца” с ученици от НУ „Св. Софроний Врачански”

Отбелязване Седмица на Мечо Пух с
„Европейчета” и ученици от НУ „Иванчо Младенов”

деца

от

ЦДГ

90 години от рождението на Блага Димитрова. Литературно
матине – съвместна инициатива с Филиал “Дъбника”

Февруари

„Подари ми обич” – дискусия за любовта с участието на
ученици от осмите класове на СОУ „Н.Войводов”, филиал в ж.к.
Дъбника

Открит урок посветен на В. Левски с участието на ученици от
ОУ „Кирил и Методий”, филиал в ж.к. Дъбника

Март

Прожекции на филми за Освобождението на България.

Обучителна програма „Роден край” – направление „Традиция и
съвремие” – Празничен народен календар - І част – Пролетни
празници: мартеници – открити уроци и творческа работилница за
изработване на традиционна копринена мартеница от свилени
пашкули с деца от Ресурсен център - съвместно с отдел „Изкуство”.

Април

Първоаприлска изложба - "С карикатурите на Ивайло
Никодимов" – съвместно с Регионално краеведско дружество

Конкурс детска рисунка съвместно с РИО на МОН гр. Враца

Открит урок II етап на тема: „Духовното богатство на Врачанския
край” съвместно с отдел „Краезнание” и ученици от НУ „Св. Софроний
Врачански”

Отбелязване 560 години от рождението на Леонардо да Винчи

Трети самостоятелни
дружество – Враца

четения

на

Регионално

краеведско

Обучителна програма „Роден край” - „В паметта и сърцата” – 170
години от рождението на Никола Войводов – краеведска
изследователска експедиция с клуб „Краезнание” – написване на
сценарии и драматизация на сцената на парахода „Германия” - върху
спомените на Михаил Греков и др. източници – възстановка на
събитията от 1867 г., с участието на самите ученици

Маратон на четенето
(по програма)

Май

Награждаване на участници във фотографски конкурс “Единни
в многообразието”,
съвместна инициатива с Европа Директно
Враца
Издателство “Сиела” представя писателя Михаил Вешим

Представяне на сборник „Бистрешки манастир” – съвместно с
Регионално краеведско дружество

Национална библиотечна седмица
14-18 май
Общинско ученическо състезание за деца от 5 и 6 клас на тема
"Истината е свята, свободата е мила”- да се гордеем с Ботев! В
Ботеви дни 2012

Юни

"Крали Марко, Робинзон и дървените приказки на майстор
Огнян" - Изложба на рисувани книжки за най-малките от първата
половина на ХХ в. – колекция „Редки и ценни издания” – Регионална
библиотека и дървени детски играчки - Огнян Кръстев – съвместно с
Регионално краеведско дружество и антикварна къща „Ценкулов”.

Мултимедийна презентация на тема: „Книгата фактор за
мотивиране на учениците” по проект „Мотивация на учениците за
учене чрез четене“

Юли, август

Лято в библиотеката - по програма

Септември

Обучителна програма „Роден край” - Творчески проект
„Наследство” – Васил Левски в народната памет – 140 г. от
посещението на Апостола във Враца – с Регионално краеведско
дружество и клуб „Краезнание” – посещение на църквата
Европейски ден на езиците.
Октомври

Първа самостоятелна изложба на Камелия Велкова.

70 години от рождението на Иван Пенев – творческа вечер

Отбелязване на 110 години от рождението на Ангел
Каралийчев. Детско матине по творчеството на автора с ЦДГ
„Вълшебница”

Ноември

„В тайния свят на Пипи Дългото чорапче” - Инициативи
посветени на 105 години от рождението на Астрид Линдгрен

Общинско състезание на тема – 1000 причини да се гордеем че
сме българи съвместна инициативи с РИО на МОН

Девета краеведска конференция „Миналото на родния край –
послание към бъдещето” съвместно с РИО на МОН – Враца. Тема:
„Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския
край”

Ден на християнското семейство.

Декември

Обучителна програма „Роден край” - направление „Традиция и
съвремие” – Празничен народен календар - ІІ част – Зимен празничен
цикъл – открити уроци и творческа работилница – изработване на
сурвачки с децата от Ресурсен център и отдел „Изкуство”.

„Коледна магия“ – тържество с Детските градини в община
Враца

Ежемесечни инициативи

"Един учебен час в Библиотеката" - по актуални теми

Беседи за разпространяване на библиотечно-библиографски
знания в аспекта на разкриване възможностите на новите
информационни технологии

Тематични витрини и открити уроци, свързани с бележити дати,
популяризиране на нови книги.(виж Национален Календар дати и
събития 2012)
http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=149

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

