
 

Проект „Дейности на Регионална библиотека – Бургас за опазване и 

популяризиране на местното културно наследство“ 
 

 

 

Регионална библиотека “Пейо К. Яворов“ кандидатства и получи допълнителни 

средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на културата за 

2019 г. за развитие на регионални дейности на територията на област Бургас.  

Основните цели на проекта са осъвременяване  на традиционни за библиотеката 

активности, внедряване на нови технологии, използване на иновативен метод за 

популяризиране на колекциите на библиотеката, оказване на необходима експертна 

помощ на библиотеките от региона. 

Чрез изпълнението на заложените цели, библиотеката постигна своята  основна 

задача, а именно да затвърди мястото си като институция, водеща в изпълнението 

краеведски, методични и библиотечно-информационни дейности в региона. 

 

Целите на  проекта бяха реализирани чрез четири конкретни дейности : 
 

1. Научноизследователска дейност – Създадена бе онлайн  био-библиография 

на  проф. Димитър Аврамов. Прегледани бяха различни по вид бази за намиране на 

информация, свързани с видния изкуствовед – публикации от него и за него в 

традиционни и ел.източници.  С  реализирането на ел. платформа  се постигна основната  

цел – тя да бъде полезна както за преподаватели и студенти, така и за всички 

интересуващи се чрез онлайн достъп. Сроковете за реализирането на конкретната 

дейност бяха спазени. Тя се осъществи в периода м. май-ноември 2019 г. Средствата, 

изразходвани  за изработка на платформата възлизат на 1920.00 лв., от които 1900 лв. 

отпуснати по текущия проект и 20 лв. /ДДС/, за сметка на Регионална библиотека „П. 

К. Яворов” гр. Бургас 

 

Био-библиография на проф. Димитър аврамов – Изкуствовед. Художествен 

критик, Учен. Философ 

 

2.  Дигитализация на културното наследство – Ценни микрофилми на 

периодични издания от началото на 20 в. с краеведско значение, бяха дигитализирани, 

благодарение на проекта. Дигитализирането на микрофилмите, представя тяхното 

съдържание в удобна за потребителите форма. 

Дигитализацията беше осъществена в периода м. юни-септември 2019 г. За 

реализиране на дейността, бяха отпуснати 800 лв., от които бяха реализирани 1955 броя 

дигитални кадъра с обща стойност 639.54 лв., нереализиран остатък в размер на 160. 

46 лв. 

3. Професионално образование на библиотекарите в региона. 

  За осъществяването на тази дейност беше проведена изложба със 

образователен семинар за светите братя Кирил и Методий „Образите на светите 



Седмочисленици в съвременната българска иконопис” . Преки участници в 

дейността бяха НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1985 и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

гр. Бургас. Изложбата  беше на  20 май 2019 г. в зала „Георги Баев“ на културен център 

„Морско казино“ – гр. Бургас. Нейната реализация се осъществи в партньорство с проф. 

Славия Бърлиева – директор на Кирило – Методиевския научен център към БАН и г-жа 

Севдалина Турманова – ръководител на Регионален център на БАН в Бургас.Тези 

партньорства и реализирането на тези инициативи утвърждават ролята на РБ “П. К. 

Яворов“ сред местната общност като културен институт. Период за осъществяване на 

дейността е 20. 05- 31. 05. 2019 г. Изразходвани 150.00 лв.  

 

  В периода 13-18 август 2019 г. се проведе изложение „С книга на 

плажа“. С участието си читалищни библиотекари от областта, осъществиха  контакти с 

издателства, срещи с автори, обогатиха се библиотечните фондове. Отпуснати средства 

за дейността – 600. 00 лв., реализирани средства 600, 80 лв., разликата от 0. 80 са за 

сметка на Библиотеката. 

 

  Проведен е пътуващ семинар „Странджа – традиции и съвременност“ 

на  през м. Октомври 2019 г., късната дата е реализирана поради прекомерната 

натовареност на работния процес на Библиотеката през пролетно – летния сезон. 

Участие взеха библиотекари от Регионална библиотека и читалища от региона. 

Посетени са църкви  и читалища в Странджански регион. Прегледани са краеведски 

документи, които притежават. Консултирани са колегите по места за ценността, 

значението и правилните начини за опазване на тези документи, както и предстояща 

дигитализация. Отпуснатите средства по проекта – 1000 лв., за реализиране на 

дейността бяха необходими 1359 лв., от които 359 лв. са за сметка на Регионална 

библиотека „П. К. Яворов” гр. Бургас. 

 

4. Експертно-консултантска дейност. 

В периода 03. 06. - 22. 11. 2019 г. бяха извършени 20  регулярни посещения в 

читалищни библиотеки от областта.  

Посещенията бях с цел извършване на проверка на подадените към Регистър на 

обществените библиотеки данни и оказване на методическа помощ. Оказано беше 

съдействие при затруднения при попълване на информация в регистъра. Проведени бяха 

консултации по въпроси, свързани с проверка на фонда, актове за отчисление, 

инвентаризация, водене на библиотечна документация. Оказана беше помощ на 

новоназначени библиотекари, които срещат трудности при водене на първична 

библиотечна документация. По време на посещенията беше оказано съдействие по места 

и при реализиране от страна читалищните библиотеки  на проект „Българските 

библиотеки - съвременни центрове за информираност“ 2019 . 

На 3 октомври 2019 г. в гр. Кърджали е проведена Национална среща на 

методистите от регионалните библиотеки в страната. На срещата, на която присъства 

методист от РБ “П. К. Яворов“ бяха разисквани важни въпроси и взети решения, във 

връзка с оказването на експертно-консултантска и методическа помощ на читалищните 

библиотеки в регионите. 



Отпуснатите по проекта разходи са 400 лв., но за реализирането на тези дейност 

са изразходвани 404. 20 лв. Като завишаването на разходите в размер на 4. 20 лв. са за 

сметка на библиотеката. 

 

 

Заключение: 

Регионална библиотека “Пейо К. Яворов“ гр. Бургас кандидатства и получи 

допълнителни средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на 

културата за 2019 г. за развитие на регионални дейности на територията на област 

Бургас по проект „Дейности на Регионална библиотека – Бургас за опазване и 

популяризиране на местното културно наследство“ със сключен Договор № РД11-00-

131/ 13. 05. 2019 г. между Министерството на културата и Регионална библиотека 

Бургас. 

За целта бяха заложени средства по проекта в размер на 4 850. 00 лв., 

реализираните разходи от страна на бенефициента бяха в размер на 5. 073.54 лв. като 

разликата от 223. 54 лв. остават за сметка на РБ „П. К. Яворов” гр. Бургас. 

Финансовата подкрепа от страна на Министерството на културата ни позволи да 

развитие в по-голяма пълнота методичната и развойната дейност, свързана с културното 

наследство в родния ни край. 

 


