ОТЧЕТ
Библиотека 2009 г.
През 2009 г. са набавени (по депозит, покупка, книгообмен, абонамент и от дарения)
819 заглавия и фондът на библиотеката е нараснал на 115 614 библиотечни единици.
Комплектуването на книги по програмата за обновяване на библиотечните фондове
(конкурс на Министерството на културата, пролетна сесия) продължи и през 2009 г.
Регистрирани са 121 читатели, ползвани за работа са 8 105 библиотечни единици.
Разходите за книги и периодични издания са 15 681 лв., за заплати на библиотекарите 16 840 лв. Продължава работата по прекласиране и подреждане в отделите фиши за
Систематичния каталог на книгите и поддържане на картотеката на статиите от
чуждестранни периодични издания в областта на литературознанието (Н. Митова и А.
Германова).
През 2009 г. библиографското звено към библиотеката (Д. Ралева, Н. Вълчева)
подготви за печат Публикации на Института за литература. Библиографски бюлетин №
7/2008. Работи се върху Публикации на Института за литература. Библиографски
бюлетин № 8/2009.
Във връзка с публикуването на "Юбилеен сборник. 60 години Институт за литература"
е изготвена библиография на изданията на ИЛ за периода 1948 - 2008 г., подбор и
подредба на многотомни издания, издирени са биографични и библиографски сведения
за починали, пенсионирани или работещи извън България сътрудници на ИЛ (Д.
Ралева). Подготвена е биобиблиография на сътрудниците на ИЛ, сводни описания на
периодичните издания и поредиците, библиографска редакция (Н. Вълчева).
Д. Ралева работи върху библиография за "Публикации на южнославянски автори в
българския периодичен печат за периода между двете световни войни"; библиографии
към нови издания на Илия Волен (съвместно с Румяна Дамянова) и П. Р. Славейков
(съвместно с Камен Михайлов). Разработва статии от периодичния печат по темата
"Чуждестранната преводна научна и художествена литература в България 1990-"
(съвместно с Радосвет Коларов). Завършена е библиографията на Жана НиколоваГълъбова. Има реализирани 4 публикации.
Н. Вълчева е подготвила библиографии за писатели, включени в Българска литературна
класика : Литературни портрети и анализи / Състав и ред. Иван Сарандев и др. Пловдив : Хермес, 2009. - 528 с. Участвала е в работна среща-съвещание и
командировка във Враца във връзка с работата по програма АБ. Има реализирани 2
публикации.

