


І. Общи библиотечни дейности: 
 

Една историческа и значима се оказа 2021 година за Регионална библиотека 

„Пейо К. Яворов” гр. Бургас, въпреки трудностите и предизвикателствата, белязани от 

COVID-19 – световна пандемия, засегнала човешкото общество в световен мащаб. 

Криза, поставила началото на нещо значимо и съдбовно за библиотеката през 2021 г., 

не случайно „… китайците използват два щриха, за да напишат думата „криза“. 

Един ход на четката представлява опасност, другият - възможност. В криза 

бъдете наясно с опасността, но разпознайте възможността." Джон Ф. Кенеди, 35-

и президент на САЩ 

Тази възможност за нещо ново и тъй дълго мечтано, успя да добие своята 

реализация именно през тази съдбовна година. На 4 януари 2021 година започна 

пренасянето на библиотечния фонд поетапно от четирите сгради, където се 

помещаваха различните отдели/ звена към този момент – ул. „Богориди” № 21, ул. 

Булаир” № 10, ул. „Шар планина” № 18 и ж.к. „Изгрев”, ОДЗ № 30. Библиотечните 

служители всеотдайно и целеустремено успяха да пренесат библиотечния фонд и 

инвентар към новата сграда, строена и предоставена от Община Бургас за нуждите на 

библиотеката. В ствоето историческо развитие, политически обещания са получавани 

от 1963 г., но реализацията бе постигната през заветната 2021 г. от Община Бургас, 

управлявана от г-н Димитър Николов.  

Пандемията COVID-19 и въведеното извънредно положение допринесе за 

пълноценното оползотворяване на времето в товаро-разтоварителната дейност, която с 

помощтта на доброволци и лица, лишени от свобода приключи на 30 март 2021 г.  

Официалното откриване на Библиотеката в новата сграда, заключена между ул. 

„Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Оборище” и ул. „Средна гора” се случи на 1 април 

2021 г. Новопостроеният дом, иновативните технологии и дългата социална изолация 

допринесоха за: 

1. Утвърждаване на библиотеката като обществен информационен и 

културен център, осигуряващ равен достъп на гостите и гражданите на гр. Бургас, 

основавайки се на конституционните права за равноправен достъп до информация; 

2. Постоянно обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с 

традиционни /книжни/ и други носители на информация;  

3. Бяха внедрени съвременни информационни технологии, осигуряващи 

максимално удовлетворяване потребностите на библиотечните ползватели без 

значение възраст, пол, раса и др. човешки права. Всеки намери част от себе си в 

новопостроения библиотечен дом; 

4. Реализира се на популяризаторска дейност по повод актуални дати и 

годишнини от местния и национален календар, включваща изработване мултимедийни 

презентации, изложби, рекламни материали и др. средства, позволяващи 

разпространение на знанието и опознаване на родния край; 

5. Утвърди се ролята на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас 

като координационен, експертно-консултански и квалификационен център за 

библиотеките от област Бургас; 

6. Разшириха се контактите и партньорствата с институции, обществени 

организации, НПО, сдружения, училища, съюзи и библиотеки от страната и чужбина.  

7. Библиотеката участва в програми и проекти от регионално и национално 

ниво.  

 

 



ІІ. Комплектуване и организация на библиотечните 

фондове и каталози 
 

1. Отдел „Комплектуване” 

 
Комплектуването на библиотечните фондове е основна и неизменна задача на 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас. В края на 2019 година фондът на 

библиотеката наброява 583 629 библиотечни документи от всички отрасли на 

знанието и на различни носители на информация. Като е спазено едно добро 

съотношение на художествени и отраслови библиотечни документи.  

През 2021 година в Библиотеката са постъпили 6537 библиотечни документи, от 

които 5655 книги, 764 продължаващи издания, 44 графични издания и 2 е-документа. 

Новопостъпилите библиотечни документи през 2021 г. са закупени – 2004 т., 

депозитни екземпляри – 2833 т., дарения – 1641 т., абонамент – 59 заглавия. Участието 

на Библиотеката в обявената от Министерството на културата сесия за финансова 

подкрепа на библиотеките по Програма “Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” бе на обща стойност – 15233, 10 лв., с което 

бяха закупени 1172 тома библиотечни единици /1132 заглавия от 87 издателства/. 

Обогатяването на библиотечния фонд ще позволи на библиотечните ползватели/ 

читатели да се запознаят с най-новите художествени творби, както на съвременни 

български автори, така и на чуждите творци. Обновиха се и колекциите с литература 

по философия, етика, психология, семейно възпитание на децата, самопознание, 

обществени науки, компютърна техника и програмиране, селско стопанство, 

езикознание и литературознание, история и география. Набавени бяха и много 

заглавия в различни области на изкуството. Романизираните биографии на съвременни 

творци в областта на театъра, киното, музиката, ще задоволят потребностите на 

читателите любители на такъв вид литература. Използвахме финансовите 

възможностите на проекта, за да комплектуваме справочна и енциклопедична 

литература в различни области на знанието, която поради високата й цена при други 

обстоятелства не бихме могли да си позволим, имайки предвид ограничените 

финансови възможности на бюджета на Библиотеката.  

Друг успешно реализиран проект от държавния бюджет през бюджета на 

Министерството на културата бе Проект „Началото: Библиотечното дело в Бургаския 

край”. Основните цели на Проекта са свързани с оказване на експертна методична 

помощ, утвърждаване на библиотечното дело и неговото популяризиране сред 

българското общество в Бургаския край, внедряване на нови технологии, необходими 

за реализиране на Първата регионална конференция в противоепидемиологична 

обстановка, разпространение на Наръчник в помощ на читалищния библиотекар. 

Чрез изпълнението на заложените цели, Библиотеката реализира една от своите 

основни функции, а именно да затвърди мястото на институцията като звено, 

обединяващо библиотечното дело в Бургаския край.  

 

През годините Дарителството се оформи като традиция. Много наши ползватели/ 

читатели и приятели на Библиотеката /граждани, местни автори и издателства/ даряват 

личните си книжни сбирки и част от печатната си продукция на библиотеката. Една 

част от тях регистрираме и вливаме във фонда, а с друга заменяме налични, но 

физически изхабени, останалите предоставяме на по-малките читалищни, 

учрежденски и/ или училищни библиотеки от област Бургас. Дарените библиотечни 



документи, постъпили във фонда на Библиотеката през 2020 г. са 642 библиотечни 

единици, а през 2021 г. - 1641 библ. ед. 

По Закона за задължителното депозиране Библиотеката са постъпили 1674 библ. 

ед за 2020 г. и 2833 библ. ед. за 2021 г.  

 

През 2020 г. отчислените библиотечни единици са 12895 т., а през 2021 г. – 6516 

библиотечни документа.  

Отчислените заглавия са включени Актове, отразени в инвентарни книги. 

Направена е статистиката за 2021 г. за състоянието на фонда на библиотеката и 

колекциите на отделите в общата КДБФ и в книгите за движение на библиотечните 

фондове на отделите по структура.  

Набавените библиотечни документи са обработени технически, класифицирани, 

сигнирани, индивидуално и групово регистрирани в инвентарна книга и КДБФ 

Каталожните фиши/ картички на новопостъпилите заглавия са подредени в служебния 

генерален азбучен каталог /АК/.  

 

Изготвил: Ирина Цомпова – главен библиограф 

 

 

 

2. Отдел „Периодика” 
 

Реализираният годишен абонамент за 2022 година е от 50 заглавия на 

периодични издания на стойност 2933, 01 лв.  

 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Годишен абонамент на периодика за 2022 г. на стойност 2933, 

01 лв. 

 

50 загл. 

Годишен абонамент на периодика за 2021 г. на стойност 

3431,53 лв. 

 

56 загл. 

Обработени библиотечни единици 731 т. за 2020 г. 

764 т. за 2021 г. 

Отваряне на получения депозит от НБКМ, проверка на 

новопостъпилите периодични издания и отметки в 

депозитните списъци. 

 

51 списъка 

Вписване на получените броеве и книжки от депозита в 

поле „Текуща регистрация“ в ЕКП 

51 списъка 

Изработване на първоначални записи в БД книги от 

депозити (от Дп N 33/2020 г. до N 8/2021 г.) и фактура 

1558 записа 

 

Изготвил: Мариана Узунова - библиограф 



3. Отдел „Обработка” 
 

4.1. Обработка на нова литература 

Обработените библиотечни документи за фондовете на РБ „П. К. Яворов” гр. 

Бургас /с изключение на постъпилите такива в отдел „Изкуство”, които имат 

самостоятелно звено за обработване на библ.ед./ са 5519 тома и разпечатани за тях 

3490 фиша. 

4.1.1. Обработени депозитни екземпляри 1572 библ. ед.; Обработени 37 

депозита 

Книги - 1570 т./от тях книги на бълг. ез.-1522 т. и Книги на лат.ез.- 50 т./ 

Карти - 2 бр. 

CD/DVD - 0 бр. 

Същите са класифицирани, сигнирани, качени сигнатури, инв. номера в 

специализирания библиотечен софтуер разпечатани 1209 кат. фиши /Бълг. ез. - 1160 

кат. фиши и лат. ез. - 49 кат. фиши/ 

4.1.2. Обработени библиотечни материали от фактури, дар, книгообмен и др. 

Всичко – 3947 библ. материали  -  2281 кат. фиши  

Книги –  3946 т. 

Карти – 1 бр. 

Ръкописи -  ------ 

CD, DVD -   ------ 

От 3946 книги: 3932 книги на бълг. ез. - 2267 кат. фиши и 15 книги на лат. ез.- 

14 кат. фши/ 

 Първоначално качване - на първични данни от описанието в ЕК – 945 тома, като 

се определя и фонд. 

 Инвентиране на 1172 екземпляра от проекта „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност”  

 

Работа в електронния каталог 

През 2021 г. продължиработата с новия библиотечен софтуер AB продължиа 

прехвърлянето му от старата към новата база от данни.  

 Отчисления в Електронен каталог Книги – 1588 библ. ед.  

 Редакции в БД CAT или БД Ретро Бургас: приблизително 1053 записа – тези 

са специално записани и отчетени, но има и много нерегистрирани. Като редакциите 

са разнообразни, включват различни части на описанието. В тази бройка са събраните 

дублирани записи, които се получиха при прехвърлянето на ЕК Книги от старата 

програма ISISв новата АБ. Ежедневно се налагат и поправки в различните 

класификатори. 

Всичко това е резултат на многобройните изисквания на програмите към 

обработващите библиотекари. Стриктно да се следят правилата не само на описание 

по стандарт, но и да се внимава всяко поле да носи точна информация и ако не се 

спазват сезатруднява търсенето в електронния каталог или в Интернет каталога на 

библиотеката. 

 

Работа в генералния каталог 

Реализирани разпечатки:  

 През 2021 г. бяха разпечатани 4064 фиша за новообработената литература  

Разпечатване на фиши при поправки, прехвърляне в друг фонд, при установяване 

на липси в каталога. 



Нареждане на фиши: 

През 2021 година в Генералния каталог са наредени 4064 каталожни фиши – 

нови и стари. Като разпечатаните каталожни фиши се нареждат първо в картотеката за 

нови фиши и след това в каталога.  

Реализирани фишови отчисления:  

 От Генералния каталог бяха отчислени 2586 тома от актовете за 2020 г. и 

2019 г. и 2020 г. - при подадени списъци и талони.  

 

Други дейности 

 Справки на генералния каталог, електронния каталог и инвентарните 

книги - за колегите от другите звена: за обслужване на читатели, за отчисления, за 

инвентаризация, за Ретроконверсия, по списъци за дарения и др.  

 Участие в подготовката и пренасянетонафонданабиблиотеката в 

новатасграда в началотонагодината 

 Помощ при обслужване на читателите на различните звена: Детски отдел, 

Заемна за възрастни, Читални 

 Справки на генералния каталог и електронния каталог за колегите: за 

обслужване на читатели, за отчисления, по списъци за дарения и др.  

 Оказване на методична помощ за попълването на Ретробазите. 

 

 

Изготвил: Главен библиограф Гергана Георгиева 
 

 

ІІІ. Библиотечна, справочно-библиографска и 

информационна дейност 
 

През текущата година, въпреки реализираното преместване на библиотечния 

фонд и материално техническия инвентар в новопостроената библиотечна сграда, 

въведените ограничителни мерки, съобразно изискванията на Министерството на 

здравеопазването, Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас е посетена от 

165495 библиотечни ползватели, съотнесено към 2020 г. – посещенията са били в 

размер на 31650 ползватели, което е показател за повишения интерес към книгите, 

четенето и духовността в гр. Бургас. Общо раздадени библиотечни документи през 

2021 г. са в размер на 76918, а през 2020 г. – 81203 библиотечни документи. 

Регистрираните нови читатели в библиотеката през 2021 г. - 8350, през 2020 г. – 3843 

нови читатели. През 2021 г. Библиотеката сключи абонамент за пълнотекстовата база 

от данни CEEOL /притежаваща над 780 000 пълнотекстови академични издания/ 

 
Отдели Читатели  Посещения  Заети 

БД 

 

 План Изп. План Изп. План Изп. 

Заемна служба  5917  24002  48385 

Детски отдел  2433  21749  20215 

Научни читални    2718  4113 

Общообразователна 

читалня 

   4022  3631 

Изкуство      2854 

Краезнание       



Методичен отдел       

Стандарти      0 

 

ВСИЧКО 

 

  

8350 

  

165495 

  

79201 

 

При отчитането на основните цифрови показатели за 2021 година посещенията 

са се увеличили значително, докато раздадените библиотечни документи са с 

незначителен ръст, поради реализирания достъп до пълнотекстови бази от данни на 

територията на Библиотеката. По отношение регистрираните/ новозаписаните се 

наблюдава двоен ръст, съотнесено към 2020 г. /3843 души/, през 2021 г. /8350 души/ са 

се записали 4507 повече читатели. 
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Въпреки реализираното прекъсване на работния процес и последвалите 

ограничителни мерки, наложени от Министерството на здравеопазването, през 

времето, в което библиотеката активно обслужваше своите ползватели с отварянота на 

врати от 1 април 2021 г. в новопостроената библиотечна сграда, продължи традицията 

за колективни посещения на ученици, свързани със обогатяване на библиотечно-

библиографските знания, обслужването, справочния и информационен масив на 

библиотеката, както и провеждане на открити уроци, мултимедийни презентации по 

определени теми /включени в учебния процес/, организирани и провеждани от 

Библиотеката. През отчетната година се наблюдава повишен, което се дължи на 

усилията, полагани от всички библиотечни специалисти не само в обслужването и 

ежедневната работа, но също така и в организирането на различни инциативи. 

Нарастват броят на ползвателите, свързани с автоматизираните потребителски места, 

като резултат от навлизането на новите информационни технологии, използването на 

по-съвършени некнижни носители, до известна степен променените образователни 

критерии, променените нагласи, силното влияние на Интернет и др. 

 

 

1. Отдел „Заемна служба за възрастни” 
 

1.1. Организация и съдържание на работата с читателите. 

Анализ на цифровите показатели. 

На 04. януари 2021 година на Заемна за възрастни беше първото библиотечно 

звено/ отдел, който стартира пренасянето на библиотечния фонд към новопостроената 

библиотечна сграда. На 1 април Библиотеката отвори врати за своите посетители, 

съобразявайки се  с въведените противоепидемиологични мерки, въведени от 

Министерството на здравеопазването. Засиленият интерес доведе до увеличаване на 

работното време от 7, 30 до 20, 30 ч. за всички обслужващи звена, а до 24, 00 ч. 

продължи работния процес Общообразователната читалня „Петя Дубарова”.  

През 2021 година анализът на цифровите показатели, свързани с организацията 

и съдържанието на работния процес със библиотечните ползватели са: 

 Регистрирани 8350 читатели в библиотеката, 5917 – Заемна служба 

за възрастни. 

 Осъществени са 165495 библиотечни посещения, от които 24002 са 

посещенията в Заемна служба за възрастни. 

 Раздадени са 79201 библиотечни документи общо, в т.ч. за дома 

46206 и 2 179, използвани на място в отдела . Всичко: 48385 библиотечни 

документа. 

 

2021 година отново премина под знака на световна пандемия и ограничителни 

мерки, обявени от правителството,които изпълнявахме.С издадена заповед на 

директора, обслужването се осъществяваше при спазване на изискването за социална 

дистанция и на всички противоепидемични мерки,  с цел ограничаване 

разпространението на COVID 19. Всички върнати от читателите книги бяха 

обработвани с UV лъчи, чрез машината за почистване. 

 

I. Анализ на получените резултати 

Новата сграда на библиотеката привлече много нови библиотечни ползватели. 

Отчитаме една изключително силна година, при която дори и в условията на 

пандемия, читателите са над 2,5 пъти повече от предходните години. 



Дори положителният баланс от читатели +3285 е по-голям от читателите за 

2020г (2632). 

Посещенията са 24002,приблизително със 7000 повече. 

Считаме,че те са много повече, но не успявахме да ги отбележим. Конферентната 

зала „Акад. Константин Петканов през цялото работно време беше препълнена от 

читатели, желаещите да влязат бяха много. 

Най-доброто бе, че в библиотеката влязоха много млади хора, което показват и 

резултатите от таблиците. Над 5 пъти повече са читателите до 18 години (1029), а 

студентите са се увеличили 2, 5 пъти (731).Това означава, че библиотеката е 

привлекателно място за младите хора. 

Запазва се качествения състав на потребителите – тези с висше образование са 

най-много (2806). Прави впечатлениеголемият брой потребители с основно 

образование (1536), но в тази група влизат учениците, които имат завършено към 

момента основно образование (745). По професии отново най-голям е дялът на 

потребителите с хуманитарен профил (1582). 

 

 

II. Раздадени библиотечни документи по отрасли на знанието за 2021 година.  

Анализ на цифровите показатели 

 

 

През 2021 година в Заемна за възрастни са заети: 

 

Литература 2021 г. Сравнение 2020 г. 

 

Общо 48385 тома  > 42842 тома 

Художествена 

литература 

36333 тома > 33718 тома 

Специализирана 

литература 

12052 тома > 9124 тома 

Периодика 0 тома > 0 тома 

 

Раздадените 48385 тома библиотечни документи са с 5543 тома повече в 

сравнение с 2020 година. Получените резултати са с положителни стойности,  като по-

малко са само заетите библиотечни документи по литературознание, езикознание, 

спорт. Наблюдава се голямо търсене на чуждоезична литература, предимно на 

английски (759) и руски език (306), което доведе до допълнително комплектуване на 

чуждоезикова литература.Това е в резултат на желанието на повече потребители да 

изучават чужди езици за самообразование и за евентуална реализация в чужбина. 

Няма заети, но и няма получени нови периодични издания.  

През 2020 година най-голямо е търсенето на библиотечни документи по 

история, докато през 2021 година най-търсените библиотечни документи са по 

психология и философия (3081). На второ място са обществените науки, в които 

влизат политика и икономика. 

От дарения на свободен достъп са получени значително количество 

библиотечни документи, които са използвани предимно за подмяна на физически 

изхабените библиотечни документи от фонда на Заемна служба за възрастни. 

 



Във фонда на Заемна служба за възрастни са постъпили 5699 нови библиотечни 

документи, набавени чрез: 

 Участие в проекти 

 Закупуване на търсени от  потребителите заглавия 

 Дарения 

 

Остава непроменено съотношението библиотечни документи художествена: 

специализирана литература 3:1. Това съотношение показвапо - разнообразни 

читателски интереси, но потвърждава, че основно се търсят библиотечни документи 

художествена литература. 

 

 

IV. Организация на обслужването на читателите 

Преместването в нова сграда доведе до създаването на нови Правила, свързани с 

организирането на работния процес и обслужването на ползвателите в Библиотеката. 

Записването на библиотечните ползватели се осъществява на гише 

„Регистрация”, разположено на първи надземен етаж при влизане на читателя в 

библиотеката. Всеки новорегистрирал се читател получава абонаментна читателска 

карта – пластика, с моментна снимка.  

Заемането на библиотечни документи за дома се извършва чрез библиотечния 

софтуер AB, продукт на PC-TM. Читателите получават разпечатка на заетите 

библиотечни документи. От 13. 08. 2021 г., се цел опазване на околната среда се 

прекрати издаването на разпечатката за всички читатели. Получават я  само тези, 

които желаят. За подпис на това, което е заел читателят, се приема електронното 

подписване при регистрацията, след като библиотечният ползвател бива запознат с 

Правилата на библиотеката за обслужване и е съгласен със задълженията и 

отговорностите, касаещи двете страни. 

 Заетата литература се вписва в електронния читателски картон. Всички 

новопостъпили библиотечни документи притежават RFID таг, който позволя 

опазването на библиотечния фонд на недобронамерено/ нерегламентирано изнасяне, 

но също облекчава работата на библиотечните служители при въвеждането на 

документите в електронния читателски картон, както и освобождава време, за да се 

обърне повече внимание на читателите при избора на необходимата литература. 

 Осъществени са значително количество телефонни обаждания, с които 

библиотечните ползватели се уведомяват за просрочената от тях литература/ 

библиотечна единица. Читателите имат възможността да удължават  срока на заемане 

по телефона, по е-майл , както и дистанционно чрез Моята библиотека. 

Продължи ангажимента на библиотекарите да уведомяват читателите при 

връщане на търсени, но липсващи към момента на търсенето библиотечни документи. 

За целта се прави електронна Резервация, която при връщане на търсения библиотечен 

документ, показва кой читател го е резервирал. Следва уведомяване на читателя и 

запазване на книгата за срок от 5 дни.  

Библиотекарите отговарят на запитвания на читателите по електронен път и по 

телефона.  

Резултатите от работата по обслужването на читателите бяха отразявани редовно 

в електронния дневник на Заемна за възрастни. На тримесечие се отпечатва хартиен 

вариант на дневника. 
 
 
 



V. Организация на работата по опазване и прочистване на фондовете 

 Работата по опазването и прочистването на фонда е една от основните задачи на 

библиотечните служители от Заемна служба за възрастни. Тя е част от процеса на 

обслужване на потребителите и гарантира поддържането на фондовете в добър и 

актуален вид. 

Към месец януари 2022 година Подръчният фонд на Заемна за възрастни e 

151024 тома библиотечни документи. Основният фонд на библиотеката наброява 

179606 тома библиотечни документи /синя и червена сигнатура/. 

За годината са приети 2117 тома библиотечни документи за Подръчен и 1351 тома 

библиотечни документи за Основен фонд. 

Отчислени са 6516 библиотечни документи по причини: 

 физически изхабени  

 многоекземплярни  

 остарели по съдържание  

Отчисленията са направени във връзка с ретроконверсирането на фондовете през 

предходната 2020 година. 

Талонирани са и невърнатите от читателите библиотечни документи от 2016 

година. 

През 2021 година, след преместването и нареждането на фондовете, други 

дейности по тях не са извършвани. Изключение прави постоянното пренареждане на 

библиотечните документи в Залата за свободен достъп. Има съвсем малко талонирани 

книги за отчисляване, които не са предадени. Всичките усилия на библиотекарите на 

Заемна бяха насочени към обслужването на читателите.  

 Даренията, които постъпиха в библиотеката, помогнаха да се обновят фондовете 

и да се попълнят с липсващи заглавия. От постъпили  дарения са заменени 

приблизително 780 библиотечни документи в лошо състояние (износени, повредени) 

 Библиотечен служител от отдел „Заемна служба за възрастни” участва в  проект 

„Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност” на 

Министерство на културата. 

Редовно се поддържа връзка с отделите Комплектуване и Обработка. 

Традиционно /в края на годината/ се изготвя списък на библиотечните документи 

заменени срещу загубени. 

 

 

VI. Справочно – информационна дейност 

Справочно-информационната дейност на Заемна служба за възрастни е свързана с 

обслужването на читателите. През 2021 година са документирани 80 устни справки, за 

които са използвани 387 библиотечни документа, от които по вид  80 са тематични. 

Няма записани неудовлетворени справки. Информираните лица са 81.  

Проведени са самостоятелно 5/ пет броя ББЗ със 127 посещения със студенти от 

университет „Проф. д-р Асен Златаров“. През цялата година през Заемната минаваха 

непрекъснато групи от ученици, студенти, колеги, граждани на чиито въпроси 

отговаряхме. 



По проект на Министерство на образованието за изнесено обучение , много от 

учителите проведоха открити уроци, дискусии, анализи на художествени 

произведения в  отдела. 

На 10 юни студент от университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ проведе 

библиотечна практика, като участва в обслужването на читателите:търсене на 

информация по тема и записване на заетите библиотечни документи. Предварително 

студентът получи практическо обучение за извършването на тези дейности. 

За информация на читателите относно новонабавените библиотечни документи в 

Залата за свободен достъп са оформени 64 витрини нови книги, с включени в тях 439 

библиотечни документа. В новата зала, освен витрините, има и отреден цял ред 

стелажи за нови книги.Те са разположени срещу входа на Залата за свободен достъп и 

редовно се попълват с новопостъпили библиотечни документи. Влизайки, 

ползвателите виждат най-напред новопостъпилите библиотечни документи и после 

останалите, изложени на свободен достъп в залата. 

От 2021 година безплатен интернет  се ползва навсякъде в Библиотеката. В 

електронната картотека по Литературознаниене са правени записи от литературни 

сборници. 

Направена бе ежегодната инвентаризация на Справочната сбирка, липси не са 

открити. Като цяло по-добро и по-всеобхватно е информационното обслужване на 

читателите. Повече са удовлетворените справки по различни теми, но не е по-добро 

отразяването им  за статистиката. 

 

 

VII. Масови инициативи.Събития 

Годината бе разнообразна и богата откъм масови събития, но те не бяха 

организирани от Заемна служба за възрастни, а от Библиотеката в партньорство с 

Община Бургас. 

Заемна за възрастни активно участва в провеждането на тези събития, 

предимно организационно. За някои от тях нареждахме съпътстващи витрини по 

определената тематика в Залата за свободен достъп и в Конферентната зала. Във 

фоайето на новата сграда на библиотеката не сме уреждали витрини, поради, което 

отпадна изготвянето на този вид отчетна таблица. 

По повод 200 годишнината от рождението на Фьодор М. Достоевски, 

съвместно с ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и младежки театър 

„Кругозор“ бе организирана поетично-музикална вечер. На нея присъстваха повече от 

80 почитатели на творчеството на Достоевски. 

През юни месец участвахме в организацията и представянето на две детски 

книжки: „Къде живее вятърът“ от Анабел Хихили „Фонтация“ на Ани Михалкова. И 

двете събития преминаха много интересно, с активното участие на деца и родители. 

Като цяло масовите инициативи и събития бяха разнообразни и интересни. 

Радваха се на засилен интерес от страна на гражданите и гостите на гр. Бургас. 

 

 

VIII. Квалификация 

Квалификацията на Заемна е предимно индивидуална.  

През годината почти всички библиотекари участваха в различни проекти, 

конференции,организирани от библиотеката. Проведоха се няколко онлайн  



обучения и уточнявания във връзка с въвеждането на библиотечния софтуер АБ в 

обслужването на потребителите. 

 

 

IX. Персонален състав. 

Към края на 2021 г. в Заемна служба за възрастни работят 5/ пет библиотечни 

специялиста на пълен работен ден и 1/ един технически изпълнител, при 

необходимост помощ се окаваше от колеги, работещи в други отдели /Справочно-

библиографски отдел, отдел «Краезнание», Регистрация и в крайна нужда от 

вътрешните отдели «Комплектуване» и «Обработка»/,  за да не се оказва влияние 

върху качеството на обслужване. 
 
 

X. Материална база. 

Нова сграда, добра материално-техническа база, която в някои случаи иска 

допълнения, за да е удобна за потребителите и за библиотекарите.В тази насока 

високитестелажи изискват закупуването на още една стълба, за да има във всяка зала 

на Заемна. 

В началото на годината бе закупена нова машина за почистване на 

библиотечните документи, която е разположена в залата за свободен достъп. Книгите 

се почистват със съдействието на библиотекарите и техническите лица. 

През месец октомври 2021 г., във връзка с ковид обстановката, във фоайето на 

сградата, бяха монтирани две вендинг машини (дигитален киоск) за връщане на книги 

и справки. Това е нова, безконтактна услуга, която улеснява достъпа на читателите до 

ресурсите на библиотеката. 

Отчитаме една успешна за Библиотеката година, във всяко едно отношение 

– с нова материално-техническа база, увеличен брой библиотечни ползватели и 

нови дигитални и нформационни технологии. 

 

 

Изготвил: Иванка Йовкова – главен библиотекар 

 

 

 

2. Детски отдел 
 

Статистическа част 

 

Библиотечни показатели 

 

 

2021 год. 

 

2020 год. 

 

 Нови читатели 

 

 

2433 

 

940 



 

 Посещения: 

 

 по възраст 

*до 14 год. 

*други 

 

 по пол 

*мъже 

*жени 

 

 по образование 

*предучилищна степен  

*начална степен  

*основна степен 

*горна степен 

*средно образование 

*студенти 

*висше образование  

 

21749 

 

2333 

100 

 

 

988 

1445 

 

 

 

543 

1074 

759 

15 

78 

3 

15 

 

5389 

 

892 

48 

 

 

417 

523 

 

 

 

83 

408 

366 

40 

15 

3 

19 

 

 Раздадени библиотечни материали: 

 книги 

 периодични издания 

 касети 

 на български език 

 на френски език 

 на английски език 

 на руски език 

 на немски език 

 

20215 

20215 

 

 

20154 

15 

37 

3 

6 

 

9106 

9106 

 

 

9105 

 

 

 

1 

 

 Отрасли на знанието: 

 0  

 1 

 2 

 3 

 5 

 61 

 62/64/69 

 63 

 7 

 793/799 

 80 

 82 

 9 

 91 

 

 

327 

34 

48 

229 

126 

88 

97 

61 

132 

95 

24 

39 

109 

59 

 

 

 

 

5 

2 

15 

23 

38 

9 

10 

9 

36 

31 

3 

9 

113 

23 

 Детска отраслова литература 1468 330 



 Детска художествена литература 18747 8776 

 

Читалня към „Детски отдел” 

 

 

Библиотечни показатели 

 

 

2021 год. 

 

2020 год. 

 

 Всичко посещения: 

 по възраст: 

*до 14 год.   

*други 

 по пол: 

*мъже 

*жени 

 

5292 

 

4250 

1042 

 

2850 

2442 

 

 

 

407 

 

390 

17 

 

160 

247 

 

 

 Раздадена литература 

 книги 

 периодични издания 

 на български език 

 на английски език 

 

 

5865 

5832 

33 

5821 

44 

 

652 

620 

30 

648 

4 

 Детска отраслова литература 2980 310 

 Детска художествена литература 2885 342 

 Устни справки 

 Организирани събития 

172 

134 

114 

39 

 

Описателна част на статистическите данни от Заемна служба към „Детски 

отдел”: 

 Новозаписани читатели – 2433 

 Посещения – 21749 

 Раздадени библиотечни материали – 20215 

 Посещения в читалня – 5292 

Раздадените през 2021 година библиотечни документи – 20215 броя отразяват 

реалните резултати за движението на библиотечния фонд в Детски отдел. 

Сравнителният анализ с предходните години показва значително завишаване на 

показателите.  

Читателският състав на Детски отдел изглежда по следния начин: 

 Най-голям е броят на учениците от начална образователна степен - 1074, 

следван от ученици основен курс – 759, деца в предучилищна възраст – 541 и горна 

степен – 15. 

Раздадени библиотечни материали: 20215 

 художествена литература – 18747 

 отраслова литература – 1468 

Наблюдава се нарадстване при търсенето на отраслова литература. Това се 

дължи на подновената материално-техническа база, доброто обслужване така 

необходимо за младата аудитория. През ваканциите, през летния период 



книгозаемането и ползването на литература е по-интензивно в сравнение със зимния 

период от годината. 

 

Описателна част на статистическите данни – Читалня към Детски отдел 

 Посещения – 5292 

 Раздадени библиотечни материали – 5865 тома 

 Устни справки – 172 

 

Работа с читатели и читателска база:  

Основната задача в дейността на Детски отдел е обслужване на деца, ученици, 

студенти с педагогически профил и учители. Стремежът в ежедневното обслужване на 

читатели е максимално задоволяване на търсенето и проучване на читателските 

интереси. 

В читалнята бяха осъществени 172 устни справки.  

 

I. Ежедневна и основна работа с читатели и читателска база: 

1. Статистика и поддържане на електронния дневник на детски отдел. 

2. Презаписване, регистриране и картотекиране на нови читатели. 

3. Разпределяне на активни и неактивни читатели и прибиране по места. 

4. Периодично проследяване на закъснели читатели и уведомяването им. 

5. Обслужване на читатели. 

6. Консултиране на читатели - лично и по телефона. 

7. Удължаване срока на книги - на място и по телефона. 

8. Поддържане кът за годишнини на събития и автори. 

10. Попълване на база „Комплектуване” с информация за търсени нови книги, 

които не са налични в Детски отдел. 

11. Подреждане на новопостъпили книги и предоставяне на снимки и 

информация за Фейсбук страницата на Библиотеката. 

13. Прочистване на картони на неактивни читатели (повече от 2 години). 

14. Поддържане и прочистване на читателската картотека. 

 

Комплектуване, организация и опазване на библиотечния фонд/ БФ 

През изминалата 2021 г. Детски отдел активно участва в комплектуването на 

библиотечния фонд чрез преглеждане на постъпилите по депозит книги, изготвяне на 

списък с литература на търсени заглавия или необходими допълнителни екземпляри 

на вече налични издания. 

I. Дейности, свързани с библиотечния фонд: 

1. Периодично прочистване на фонда от физически изхабени, многоекземплярни, 

остарели по съдържание библиотечни документи. 

2. Изготвяне на актове за отчисление, като част от тях са предадени на отдел 

Комплектуване, а останалата част предстоят да бъдат предадени. 

3. Подреждане и прочистване на фонд Заемна към Детски отдел.  

4. Подреждане и прочистване на българска художествена литература, чужда 

художествена литература и отраслова литература  от хранилището на Детски отдел. 

5. Работа с копирна техника при необходимост. 

 

 

 



Организиране и популяризиране на библиотечни събития: 

Приоритети в работата на Детски отдел през 2021 г. бяха: привличането на нови 

читатели и утвърждаването на четенето, като най-значим процес в живота на 

подрастващите.  

През 2021 г. в Детски отдел се проведоха 134 събития. 

Събитията са обвързани с празници от календара, чествания, представяния на 

нови книги, срещи с детски автори, библиотечни екскурзии за запознаване с 

библиотеката и условията й на ползване, библиотечно ориентиране, целящо децата 

сами да откриват търсената литература, четене и презентиране на любима книга или 

автор, творчески занимания, свързани с литературни герои, илюстриране на книга, 

посещения по повод Интерактивния магичен под и др.  

Това доказва, че децата имат желание да прекарват свободното си време в 

библиотеката, където обменят опит и намират много нови приятели и интересни книги 

за четене. Децата  припознават Детски отдел като интересно пространство за четене, 

игри, забавления и получаване на нови знания. С цел максимално популяризиране на 

дейността на Детски отдел, привличане на нови читатели, доброволци и партньори.  

Предвид по-широката информираност на читателите за новопостъпилите книги, в 

заемната на отдела целогодишно се поддържа витрина „Нови книги”. 

Във връзка с отбелязването на годишнини на значими автори се следи календара 

с бележити дати, празници и събития и в Заемната на Детски отдел има отделен кът, в 

който се подреждат книги на съответния автор и кратка информация за него.   

 

Посещения и реализирани културни мероприятия от Библиотеката в Детски 

отдел за 2021 г. в дати: 

1. 1 април – Официална откриване на новата сграда на Регионална библиотека 

„Пейо К. Яворов” гр. Бургас пред бургаската общественост и гостите на родния ни 

град 

2. 11 април - ДКТ Бургас представа „Колко е лесно“- куклен театър 

3. 22 април - Лазаровден в библиотеката 

4. 23 април - Посещение на ученици от 3 клас на ОУ “П. Р. Славейков“ 

5. 23 април - Посещение на ученици от ОУ “ В. Априлов“ 

6. 23 април – Посещение на ученици от ГЧЕ “В. Левски“ 

7. 24 април – Представяне на книгата “ Медена история“ 

8.  25 април -  Куклен театър 

9. 27 април – Открит урок-четене на приказка на ученици от 2 клас на ОУ “П. Р. 

Славейков“ 

10. 28 април – Посещение на ученици от 4 клас на НБУ “М. Лъкатник“ 

11. 29 април – Посещение на ученици от 2 клас на НБУ “М. Лъкатник“ 

12. 11 май – Посещение на ученици от 1,4 и 5 клас на СУ “Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

13. 11 май – Посещение на ученици от 1 клас на ОУ “В. Априлов“- „ За буквите“ 

14. 12 май  - посещение на ученици от 5 слас на училище ОУ “ П. Р. Славейков“- 

„ Литература и изкуство“ 

15. 12 май – Нощ на литературата - четене в детски отдел 

16. 13 май – Посещение на ЦДГ “ Патешон“ 

17. 14 май – Народни будители и Рибния буквар - посещение на ученици от 2 

клас на ОУ “В. Априлов“ 

18.  15 май- Свободни игри на магичния под  



19. 15 май - Отбелязване на 318 години от смъртта на Шарл Перо, френски 

писател и учен, известен днес с приказките си: "Пепеляшка"; "Червената шапчица"; 

"Спящата красавица" и др. (1628 – 1703)- изготвяне на витрина 

 

20. 19 май – Открит урок “ В библиотеката е забавно“- посещение на ученици от 

1 клас на ОУ “П. Р. Славейков“ 

21. 19 май - Посещение от ЦДГ „ Моряче“ 

22. 21 май - 24 май- Ден на Славянската писменост и култура –изготвяне на 

витрина 

23.  1 юни - Ден на детето - изготвяне на   витрина 

24. 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на 

България- изготвяне на витрина 

25.  25 май - Посещение на ученици от 5 и 7 клас на ОУ “В. Априлов“- 

литературно четене на любими книги 

26. 25 май – Посещение на ученици от 1 до 6 клас на ЧУ“ Д-р Мария 

Монтесори“-литературно четене на любими приказки 

27. 26 май – Участие на ученици от 4 клас на ОУ “П. Р. Славейков“ на тема 

“Никулден е“ 

28. 28 май- Посещение на ученици от 2 клас на ОУ “ В. Априлов“ 

29. 31 май- Посещение на ученици от 1 и 2 клас на СУ “ Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

30. 31 май – Посещение на ученици от 1 и 4 клас на  ОУ“ П. Р. Славейков“ 

31. 31 май- Посещение на ученици от музикалното училище 

32. 2 юни – Посещение на ученици от 1 клас от ОУ “ А. Г. Коджакафалията“ 

33. 4 юни- Обмен на добри практики“ – посещение на колеги от РБ Ямбол 

34. 7 юни – Посещение на ученици от 6 клас на ОУ “П. Р. Славейков“ 

35. 7 юни – Посещение на ученици от 4 клас на ОУ “А. Страшимиров“ 

36. 8 юни – Посещение на ученици от 5 клас на ОУ “П. Р. Славейков“ 

37. 8 юни – Посещение на ученици от 8 клас на  СУ “ Иван Вазов“ 

38.  9 юни – Посещение но деца от 2 група  ЦДГ “ Надежда“ 

39.  10 юни – Открит час по биология и химия на ученици от 7 класове на ОУ “ 

П. Р. Славейков“ 

40.  10 юни – Посещение на ученици от 1 клас на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ 

41.  11 юни – Посещение на деца от1 група при ЦДГ “ Надежда“ 

42. 11 юни – посещение на деца от предучилищна възраст при Център за млади 

таланти - лятна занималня 

43. 14 юни – Посещение на ученици от 3 и 4 клас на ОУ “ В. Априлов“ 

44. 14 юни – посещение на ученици от 4 класове на ОУ “ Л. Каравелов“ 

45. 15 юни – Посещение на деца от дневен център за деца с увреждания „ 

Приморски парк“ 

46.  17 юни – Посещение на ученици от ОУ “П. Р. Славейков“ - тема “ В 

библиотеката маже да бъде забавно“ 

47. 18 юни – Посещение на ученици от 2 клас на НБУ “ М. Лъкатник“ 



48.   18 юни – Британски културен център- лекция  на тема „Как да пазим 

книгата“ и викторина на магичен под 

49.  20 юни – Представяне на книгата „Къде живее вятърът“ с подкрепата на 

библиотечни служители от Заемна служба за възрастни 

50.  21 юни – Посещение на ученици от 4 клас на ОУ “П. Р. Славейков“ 

51.  21 юни - Посещение на ученици от 6 и 7 клас на ГЧЕ „В. Левски“ 

52.  22 юни – Посещение на ученици от 3 клас на ОУ „П. Р. Славейков“- рецитал 

по стихове на Петя Дубарова 

53.  22 юни – Посещение на ученици от летен лагер по краезнание- четене на  

стихове от бургаски автори 

54.  22 юни – Посещение на ученици от 6 и 7 клас на ОУ “А. Страшимиров“ 

55.  22 юни – Посещение на деца от клуб “ Карате“ 

56.  23 юни – Посещение на 2 групи от ЦДГ “Зорница“ 

57.  24 юни – Посещение на ученици от ПГЕЕ във връзка с иновациите в 

Библиотеката 

58.  24 юни - Посещение на ученици от 2 клас на ОУ “Княз Борис“ 

59.  25 юни - Посещение на ученици от ОУ “Св. Климент Охридски“ 

60.  28 юни – Посещение на ученици от 1 до 4 клас на ЦРД „АБВ“ 

61.  28 юни – Посещение на ученици от 5 и 6 клас на ОУ “В. Левски“ - Горно 

Езерово 

62.  28 юни – Посещение на ученици от 6 клас на СУ “Иван Вазов“ 

63.  29 юни – Посещение на ученици от 4 и 5 клас на ОУ “Княз Борис“ 

64.  29 юни – Посещение на ученици от 10 и 11 клас на СУ “Иван Вазов“ 

65.  29 юни – Посещение на ученици от ПГСА “Кольо Фичето“ 

66.  2 юли – Посещение на деца от Британски културен център 

67.  6 юли – Посещение на деца от занималня „Хепи дей“- 4 до 10 години 

68.  8 юли -144 години от рождението на Елин Пелин - изготвяне на витрина 

69.  8 юли - Посещение на деца от частна занималня „ Ангард“ 

70.  8 юли - Посещение на деца от лятна занималня “ Карнавал“ Меден рудник 

71.   9 юли - 171 години от рождението на Иван Вазов-изготвяне на витрина  

72. 9 юли – Посещение на деца от занималня „Съни“ 

73.  12 юли – Посещение но деца от ЦПЛР 1 до 4 клас 

74.  13 юли – Посещение от бъдещи библиотекари 

75.  14 юли – Посещение на деца от 1 до 4 клас при частна лятна занималня на 

НБУ “М. Лъкатник“ 

76. 20 юли – Посещение на деца от занималня „ Трите сови“- кв. Сарафово 

77.  23 юли – Посещение на деца от лятна занималня при езиков център 

“Школата“ 

78.  29 юли – Посещение на деца от център „Британика“ 

79.  30 юли – Посещение от дневен център за пълнолетни деца с увреждания 

80.  30 юли – Посещения на деца от „Лятна академия Да винчи“ 

81.  3 август - 123 г. от рождението на Калина Малина, българска детска 

писателка (1898 – 1979 г.) –изготвяне на витрина 

82.  3 август – Посещение на деца от център за млади таланти 

83.  4 август – Посещение на хора с ЦОП 

84.  11 август – Посещение на хора с ЦОП 

85.  14 август - Посещение на Кмета на Бургас г-н Димитър Николов и 

американската посланичка за България и представяне на ТеатърТРИО 

86.  16 август -  Посещение на деца от „Лятна академия Да Винчи“ 



87.  21 август - Отбелязване на 119 г. от рождението на Ангел Каралийчев – 

български писател, автор на много книги за деца (1902 – 1972) –изготвяне на витрина 

88.  21 август – Посещениена колеги от Запорожкая библиотека - Украйна 

89.  23 август- Посещение от представители на фондация Глобални библиотеки, 

заедно с международните си партньори 

90.  28 август -133 години от рождението на Дора Габе-изготвяне на витрина 

91.  1 септември – Посещение на колеги от Регионална библиотека – Велико 

Търново 

92.  Посещение на колеги от Регионална бибилотека - Търговище 

93. 13 септември - Отбелязване на 105 години от рождението на Роалд Дал-

изготвяне на витрина 

94.  15 септември – посещение на деца от частна детска градина 

95.  17 септември - Отбелязване на 123 години от рождението на Христо 

Смирненски – изготвяне на витрина 

96.  20 септември – Посещение на ученици от 12 клас на ПГЕЕ 

97.  23 септември – Посещение на деца от частна занималня “ Академия Хауърд 

Гарднър” 

98.  26 септември - Отбелязване на 135 години от рождението на Ран Босилек-

изготвяне на витрина 

99. 28 септември – посещение на деца от ДГ “ Синчец“ 

100. 29 септември – Посещение на 3 групи от деца от ДГ“ Иглика“ 

101. 30 септември – Посещение на ученици от 3 клас на ОУ “ Княз Борис 1“ 

102. 1 октомври – Посещение на деца от ДГ “ Супер Кидс“ 

103. 4 октомври – Посещение на две групи с деца от ДГ “ Пламъче“ 

104. 4 октомври - Посещение на колеги от читалищни библиотеки в Пазарджишка 

област 

105. 5 октомври – Посещение на ученици от 2 клас на СУ “ Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

106. 8 октомври- 157 години от рождението на Бранислав Нушич-изготвяне на 

витрина 

107. 8 октомври – Посещение на 3 групи деца от ДГ “Раковина“ 

108. 14 октомври – Посещение на колеги по повод Националната конференция на 

ББИА 

109. 15 октомври - Посещение на колеги по повод Националната конференция на 

ББИА 

110. 23 октомври -101 години от рождението на Джани Родари - изготвяне на 

витрина 

111. 24 октомври – Посещение от УНИБИТ 

112. 27 октомври – Посещение на ученици от ОУ “П. К. Яворов“ 

113. 29 октомври - 107 г. от смъртта на Пейо Крачолов Яворов, български поет и 

драматург (1878 – 1914 г.) - изготвяне на витрина 

114. 9 ноември - Отбелязване на 141 години от рождението на Йордан Йовков - 

изготвяне на витрина 



115. 13 ноември - Отбелязване на 171 години от рождението на Робърт Луис 

Стивънсън- изготвяне на витрина 

116. 14 ноември - Отбелязване на 114 г. от рождението на шведската детска 

писателка Астрид Линдгрен – изготвяне на витрина 

117. 17 ноември - 194 години от рождението на Петко Рачов Славейков -

изготвяне на витрина 

118. 20 ноември - Отбелязване на 101 г. от рождението на Михаил Лъкатник 

(1920-1974 г.) - изготвяне на витрина 

119. 22 ноември - Отбелязване на 108 г. от рождението на Асен Босев, български 

детски поет (1913 – 1997 г.) - изготвяне на витрина 

120. 29 ноември - Отбелязване на 219 г. от рождението на Вилхелм Хауф –  

немски писател - романтик, майстор на приказката (1802 – 1827 г.) – изготвяне на 

витрина 

121. 30 ноември - Отбелязване на 156 години от рождението на Ръдиард Киплин 

г- изготвяне на витрина 

122. 3 декември – 72 години от смъртта на Елин Пелин, български писател (1877 

– 1949 г. ) - изготвяне на витрина 

123. 7 декември- 112 г. от рождението на Никола Вапцаров, български поет 

(1909 – 1942 г.) - изготвяне на витрина 

124. 14 декември - Посещение на ученици от СУ “Константин Преславски“    

125. 21 декември - Посещение на сдружение с нестопанска цел “Понтика“ 

126. 22 декември- Посещение на ученици от 6 клас на спортното училище 

„Юрий Гагарин“ 

Изготвил: Красимира Люцканова – главен библиотекар 

 

 

 

3. Отдел „Изкуство” 
 

През 2021 г. РБ „Пейо Кр. Яворов” се премести в нова сграда. Това наложи 

цялостна промяна в организацията на работа на Библиотеката като цяло и на 

отделните ѝ звена. В отдел „Изкуство” подготовката на фондовете за пренасяне 

започна в края на 2020 г., като окончателно приключване по пренасянето на фонда 

завърши през м. Март 2021 г. Извършена беше селекция на документите от всички 

видове фондове – книги, нотни, периодични, графични  издания и грамофонни плочи с 

цел правилното разпределение на оперативните материали  и отделянето на тези, 

които се използват по-рядко, както и дублетни. Дребните публикации, календарите и 

неоперативните документи от книжните фондове бяха пакетирани в чували и 

пренесени в хранилището на Библиотеката в ОДЗ № 30, ж.к. „Изгрев”.  

Работата с читатели е според Правилника за обслужване на библиотечните 

ползватели. Намаленият брой на раздадената литература е значително по-малък и 

заради ограничителните мерки във връзка с Covid 19. В новата сграда все повече се 



утвърждава като практика читателите да ползват свои компютри и  wi-fi 

пространството на библиотеката за самоподготовка.   

 

Сравнителна таблица на раздадена литература 

 

Раздадена литература 

по вид:  

 

Общо: 

      книги 

      периодика 

      графични издания 

      DVD 

      АК 

      CD  

    грамофонни плочи 

    нотни издания 

 

2021 

 

 

2854 

1831 

178 

118 

25 

0 

45 

35 

622 

2020 

 

 

5269 

1284 

299 

581 

290 

74 

652 

199 

1890 

 

 

Анализ на цифровата част на отчета за 2021 

 

1. Комплектуване и организация на библиотечните фондове 

През 2021 година фондовете от нотни издания, CD и DVD се попълваха 

предимно с дарения. Направени са две покупки от издателство ELM на 30 бр. нотни 

издания. За разлика от тях книги и графични издания се набавяха по различни начини.  

В края на годината се инсталира библиотечният софтуер за обработка на нотни 

издания, с което стартира дейността по инвентирането на направените дарения. 

Дарените и закупени през 2021г. нотни издания бяха аналитично описани. 

 

Ресурсен център към Гьоте-институт, България 

 Поддържани са контакти със специалистите от Гьоте-институт България.  

 Фондът на Ресурсния център е обработен в локална електронна база данни, 

което значително облекчава обслужването. 

 

Изготвил: Станислава Михайлова – главен библиограф 
 

 

4. Отдел „Стандарти“ 
 

Участва в бригадата при преместване на фонда на библиотеката до края на м. 

Март 2021 г. 

От м. Април 2021 г. в електронна база „Стандарти ” се въведоха 1000 записа ( от 

СТ 5 900 до СТ 6 900 ), като с приоритет са депозитните стандарти. Успоредно с 

въвеждането се отделят всички отменени и не съществуващи стандарти на 

територията на Република България, които на по – късен етап ще бъдат отчислени от 

фонда. 



Изготвени 10 акта за отчисления по 150 нормативни документа ( акт № 21, акт № 

22, акт № 23,акт № 24,акт № 25,акт № 42,акт № 43, акт № 44, акт № 45,акт № 46 ). 

Общо отчислени по инвентарни книги за 2021 година – 1 500 нормативни документа. 

 

Стандарти се търсят, основно от хора , занимаващи се с правни услуги. 

Обслужва читатели според Правилника за обслужване на потребителите, както в 

отдел „Изкуство”, отдел „Стандарти“, така и във всички читални при необходимост. 

Извършва консултации и устни справки чрез традиционния и електронния 

каталог. 

Следи за редовното  получаване на абонираните в отдел „Изкуство” периодични 

издания. 

 

При необходимост участва в преместването, подреждането и прочистването на 

библиотечните фондове. 

За 2021 година участва в разпространението на ББЗ пред различна аудитория - 

деца, ученици, младежи и др. 

 

Изготвил: Щиляна Колева – библиотекар експерт 

 

 

5. Справочно – библиографска, информационна и  

краеведска дейност 

 

От 4 януари до 31 март 2021 г. бе организирано пренасянето на библиотечния 

фон, разположен на  ул. „Шар планина” № 18 към новопостроената сграда, заключена 

между ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Оборище” и ул. „Средна гора”: 

От сградата на ул. Шар планина се реализира пакетиране в чували и 

подготвяне за пренасяне в новата сграда на фондовете: Читалня за точни науки, 

Краезнание, Основен фонд червена сигнатура, фонд периодика, както и пакетиране на 

картотеките на отдел Справочно – библиографски и краезнание. В пренасянето на 

библиотечния фонд взеха участие всички библиотечни служители от упоменатата 

сграда. 

Основно прегледана и прочистена беше помещението на отдел Краезнание. Там 

се съхраняваха основно многоекземплярни издания на библиотеката, които не са 

регистрирани като библиотечен фонд, брошури, каталожни разделители, пропагандни 

материали и др. 

 

Отдел „Краезнание” 

Ритмично аналитично са описвани статиите от вестниците от Бургас и региона: 

Черноморски фар; Фактор; Средец; Странджа; Слънчев бряг; Народен приятел; 

Алманах „Море” 

Централните вестници: 24 часа, Труд, Култура и Църковен вестник, всички 

централни литературни вестници; всички списания, постъпващи по депозит са 

прегледани де визу като публикациите с краеведско съдържание са описани 

аналитично. 



Нарастването на електронна база от аналитични описания, касаещи отдел 

Краезнание за 2021 г. са в размер на 3007 бр. Постъпили 150 книги, набавени чрез 

покупка, проект и дарения. 

 

Реализирани справки: 

 устни - 62; 

 писмени - 14; 

 фактографски /запитвания по телефон или по електронно поща/ - 38. 

Изготвен е календарът „Бележити дати и събития в Бургаския край за 2022 

г.“ он библиограф. Участие в изготвяне на проекта „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност 2021 г. Участие в проекта „Местни 

сценични афиши” - 212 бр. Сканиране – Златина Калчева; Графична обработка – 

Венелина Димитрова; Въвеждане на метаданни – Мара Иванова. 

През 2021 година поради необходимост от лечение се наложи дълго отсъствие 

на Нели Балева – служител с опит и значителни професионални познания. В края на 

годината към отдела се присъедини Стоянка Керемидчиева. За кратко време тя показа 

потенциал за бързо овладяване на спецификата на работа в Краезнание.  

 

Изготвил: Златинка Калчева-главен библиограф 
 

 

6. Научна читалня за хуманитарни, точни и приложни науки 

„Владимир Василев” 
 

2.1. Цифрови  показатели: 

Посещения: 3750 

Нови читатели: Общата база за новозаписани читатели, касае всички 

обслужващи звена 

2.2. Раздадени библиотечни материали: Тома.  

 

Всичко 
0 1 2 3 80 82/89 9 91 

Худ. 

лит. 

4113 98 250 54 1206 146 144 332 79 255 

 

Книги – 3179 библиотечни документа; 

Периодични издания – 902 т. 

Графика - 32 бр. 

 

Отдели 5 61 62 63 7/79 

 

352 472 424 69 232 

 

 

I. Комплектуване и организация на фонда: 

До 31 март 2021 г. се реализира подреждането на библиотечния фонд в новата 

сграда, разположена на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Приемане на новопостъпили книги от отдел Обработка и нареждането им.  



Преподреждане на фонда на свободен достъп в читалните и осигуряване на 

оптималната им организация с цел улеснено ползване от библиотечните ползватели.  

Вмъкване на ползваните библиотечни документи в книгохранилищата и 

читалните.  

Поставяне на надписани книгоразделители в Научната читалня с хуманитарна 

насоченост с цел улеснено ползване на фонда от читатели и библиотекари. Изготвяне 

на схема за надписи в в Научните читални – хуманитарна и отраслова за направата на 

разделители. 

Изготвяне на списък с периодични издания за абонамент за следващата година. 

Ежедневно регистриране на получените периодични издания по абонамент и 

дарение. 

Ежедневно водене на статистика за заети библиотечни материали. 

В база данни „Статии” аналитично разкриване на  новополучени  библ. 

документи от книги, справочници  и периодика от отдел Медицина. 

Текущо проучване на Интернет указатели , виртуални и електронни библиотеки и 

пълнотекстови издания и изграждане на електронни колекции в помощ на 

обслужването. 

Подмяна на разлепените и остарели надписи на периодиката и сигнатурните 

етикети на книгите. 

Описване и предаване за подвързия: Държавен вестник за 2021 г., в. Ало, Бургас и 

в. Mobile.bg за пердни години. 

Периодично правене на проверка по списъците с липсващи книги с червена 

сигнатура /за евентуално погрешно подреждане/. 

Попълване на картите за атестация на библиотекарите от Научна читалня. 

Създаване на организация за работата в читалните, участие в съставянето на 

ежемесечните графици. 

 

II. Справочно – библиографска и информационна работа: 

 

1. Прилагане на съвременни информационни технологии в справочно-

библиографско и информационно обслужване, осигуряващо многоаспектно търсене с 

цел максимално удовлетворяване потребностите на читателите. 

2. Консултации на потребителите за използване на електронните ресурси на 

библиотеката и устни справки във връзка с търсената от тях литература. 

3. Консултации относно организацията на фондовете в читалните, на всички 

гости и читатели в Библиотеката. 

Възможността за безплатно ползване на Интернет се използва от голяма част от 

ползвателите на Библиотеката, на които осигуряване необходимото съдействие за 

търсене на информация в Интернет пространството /мрежата/ 

 

Изготвил: Петя Петрова – главен библиотекар 

 

 

 



7. Междубиблиотечна заемна служба /МЗС и ММЗ/ 

 
Междубиблиотечна заемна служба, обслужила библиотечни ползватели от 

Област Бургас: 

Постъпили поръчки към РБ „Пейо К. Яворов” – 5 

 Изпълнени поръчки – 5 

 Откази – 0 

 

Селище Заявка Изпратени Откази 

НЧ "Просвета 1888" 

гр. Поморие 

3 32 0 

НЧ "Пробуда" 

гр. Средец 
2 2 0 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 3 

Периодични издания 2 

Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

43 стр. 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 5 

Друг език 0 

 

По отдели 0 3 5 64 79 80/82 91 93 Общо: 

Брой 

библиотечни 

документа 

1 2     1 1 5 

 

II. Междубиблиотечна заемна служба, обслужила библиотечни ползватели от 

РБългария: 

 

1. Направени заявки към други библиотеки от РБ „Пейо К. Яворов”- 29 

 Изпълнени заявки – 27 

 Откази –2 

 

Библиотека Заявки Откази 

УБ Пловдив 1 0 

УБ София 14 1 

НБ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 

4 0 

РБ ”Петко Славейков” 

гр. В. Търново 

1 0 

РБ"Любен  Каравелов"      

гр. Русе 

2 0 



Столична библиотека 1 0 

УБ Велико Търново 2 0 

РБ "Пенчо Славейков"        

гр. Варна 

2 0 

НБ „Иван Вазов”  гр. 

Пловдив 

2 1 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 18 

Периодични издания(бр. 

заглавия) 

11 

Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

203 стр. 

 

По език Бройбиблиотечни документа 

Български език 27 

Друг език 2 

 
По отдели 0 1 3 62/69 80 82 91 93 Общо 

Брой 

библиотечни 

документа 

 

3 

 

4 

 

7 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 
 

29 

 

 

2. Постъпили поръчки към Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”- 11 

 Изпълнени поръчки  -9 

 Откази - 2 

 

Библиотека Изпълнени Откази 

РБ "Сава Доброплодни"  

 гр. Сливен 

1 0 

РБ "Захарий Княжески"                    

гр. Стара Загора 

1 0 

НЧ "Родина-1860"гр.Стара Загора 1 0 

РБ ”Хр. Смирненски” гр. Хасково 2 1 

РБ "Любен Каравелов"  

гр. Русе 

1 0 

РБ " Проф. Б. Цонев"  

гр.Ловеч 

1 1 

РБ „Николай Вранчев”                              

гр. Смолян 

1 0 



РБ "Христо Ботев" гр. Враца 1 0 

НЧ „Постоянство-1856”                                   

гр. Лом 

1 0 

РБ „Проф. Боян Пенев“гр.Разград 1 0 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 

 

 

7 

Периодични издания 

(бр. заглавия) 

 

 

4 

Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

 

98 стр. 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 10 

Друг език 1 

 

По отдели 0 1 3 62 80 82 93/99 Общо: 

Брой 

библиотечни 

документа 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

11 

 

 
Изготвил: Росица Желязкова - библиотекар 

 

8. Общообразователна читалня  „Петя Дубарова” 

 

Посещения – 4022 

 

 

Раздадена литература – 3631 

Периодични издания – 308 

 

Отдел  0 1 2 3 5 61 62 63 7 79 80 82 9 91 Х 

 

420 

 

270 

 

81 

 

750 

 

508 

 

116 

 

104 

 

15 

 

35 

 

10 

 

501 

 

58 

 

346 

 

72 
 

125 

 



През отчетната 2021 г. в Читалнята са регистрирани 4022 посещения, раздадени 

са 3631 тома литература, от които 308 тома периодични издания. За използване на 

Интернет е имало 3500 посещения, които са включени в общия брой.  

Текущите задачи през годината са извършвани, спазвайки изискванията на 

Министерството на здравеопазването, свързани с противоемидемиологичните мерки 

за неразпространение на COVID - 19. Участва се в комплектуването на фонда на Ч1 

чрез редовно преглеждане на депозитните екземпляри и издателските каталози за 

абонамента на периодиката. В читалнята се работи с копирна машина и принтер. 

Регистрирани са 65/ шестдесет и пет устни справки. Оказва се помощ на читателите 

при работа с компютър и интернет. 

Участие в изготвяне на списъци от издателства за проекта Български 

библиотеки-съвременни центрове на четене и информираност“. 

 

Изготвил: Мария Мутафчиева – библиотекар-експерт 

 

 

 

VІ. Координационна, експертно-консултанска и 

квалификационна дейност 
 

През 2021 година Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”гр. Бургас извършва 

координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за 

библиотеките от региона, съгласно Закона за обществените библиотеки, приет през 

2009 година. 

На територията на област Бургас през 2021 година са работили 232 библиотеки 

с щатни библиотекари:  

  Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”  

  Читалищни библиотеки – 173 

  Училищни библиотеки – 55 

  Вузовски библиотеки – 2  

  Специални библиотека – 6  

За всички тях се осъществява координационна, експертноконсултантска и 

квалификационна дейност. Библиотечните специалисти от област Бургас 

своевременно се информират за всички важни събития на регионално и национално 

ниво – кампаниите, обявени от ББИА; съобщения, програми и проекти на 

Министерството на културата; обяви и проекти обявени от други фондации и 

институции, в които е възможно включване на читалищна библиотека; съвещания, 

кампании и инициативи с регионално значение, провеждани от РБ „Пейо К. Яворов”. 

Подпомага се тяхната работа чрез устни и писмени консултации, посещения на място, 

квалификационни дейности и други организационни форми. 

 

Методичен отдел 

Методичният отдел към Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” извършва 

координационна, информационна и експертно-консултантска дейност за библиотеките 

от Бургаска област., съобразно чл. 27, ал. 1, т. 10 от ЗОБ, събира и обобщава 

предоставената му статистическа информация за читалищните библиотеки от област 

Бургас. 



В началото на 2021 г. е взето участие от страна на методиста в започнат процес на 

местене на библиотечния фонд към нова сграда на Регионална библиотека ”Пейо К. 

Яворов”от отдели, разположени на ул. „Булаир” № 10 /включващо месеците януари- 

април 2021 г./. 

Същевременно в началото на годината до всички читалищни библиотеки в 

региона са изпратени за попълване информационни карти за състоянието на 

библиотеките за 2020 г.  

До 31 март е събрана информация от 150 библиотеки. На базата на наличната 

информация от наблюдения през годината и контакти с читалищните библиотеки от 

областта , до този момент може да констатира следно: 

 

В Регистъра на Народните читалища към Министерство на културата са вписани 

173 читалища на територията на област Бургас. Не към всички читалища 

функционират библиотеки, отговарящи на условията на ЗОБ /Закона за обществените 

библиотеки/. 

Към НЧ ”Просвета” – гр. Камено действат като филиали 6 читалища в селата 

Кръстина, Винарско, Русокастро, Трояново, Ливада и Тръстиково. В с. Синеморец, 

община Царево съществува читалище, което не е с отделна регистрация, но развива 

дейност и съществува като филиал на НЧ ”Георги Кондолов – 1914” гр. Царево. От 

2020 г. в същото населено място е регистрирано ново читалище, за което няма 

информация за библиотечна дейност. 

Продължава тенденцията за намаляване на населението в селата. В някои села се 

закриват училищата, а населението е предимно възрастно. В читалищата по селата 

бройката е секретар - библиотекар или само секретар. Като материална база по-голяма 

част от читалищата ползват сгради, общинска собственост. Те се поддържат основно 

със средства от Общинския бюджет.  

Работещите в читалищните библиотека в област Бургас притежават висше, 

средно-специално и средно образование. В читалищата в град Бургас се назначават на 

длъжност „библиотекар” млади специалисти, които отговарят на изискванията на ЗОБ. 

За съжаление не е същото в повечето населени места от областта. Там проблемът с 

кадрите си остава. Това се вижда от попълнените статистически формуляри. През 

годината са проведени курсове от „Бюро по труда” за придобиване на знания 

направление „Библиотекознание”, което е възможност за по-нататъшно обучение и 

привличане на библиотечни кадри в работата на читалищните библиотеки. 

Сравнително по – добро в сравнение с други общини е финансирането в морските 

общини: Поморие, Несебър, Царево. Това се вижда и по набавените книги и 

абонираните периодични издания. Положителна тенденция от последните две години 

е, че читалищата по селата кандидатстват по обявени сесии за попълване на 

библиотечните фондове към Министерство на културата и много от тях успешно 

печелят и изпълняват проектите. По-добро финансиране читалищата получават в 

общини Царево, Несебър и Поморие. Това се вижда от набавените книги и 

абонираните периодични издания. Ритмично постъпление в малките села има в 

общините Средец и Сунгурларе, защото там се запази централизираното 

комплектуване на библиотечни документи.  

Добре се развива все още библиотечната дейност на читалищата, включени в 

Програма „Глобални библиотеки” 

През годината  работният процес  в читалищата е възпрепятстван във връзка със 

съществуващата пандемия. На много места читалищните библиотеки затварят за 



определен период . Главно в по-големите читалищни библиотеки се работи с 

ограничен достъп на читатели. Спазват се противоепидемични мерки.  

 

Глобални библиотеки  

Все още нерешен проблем остава и въпросът за собствеността на техниката. Още 

през 2018 г., следваше техниката да бъде прехвърлена като собственост от Фондация 

„Глобални библиотеки“ на читалищата. Техниката вече остарява и няма яснота дали 

читалищата могат да я бракуват.  

 

През тази година предвид епидемиологичната обстановка Национален форум 

„Библиотеките днес“ – Програма „Глобални библиотеки“ се проведе онлайн.  

 

Регистър на обществените библиотеки към Министерство на културата 

От 2016 г. в  Министерството на културата  е разкрит  нов информационен сайт, 

насочен към обществените библиотеки в страната – www.bibliobg.com. 

Част от него е разработеният в съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за 

обществените библиотеки - Регистър на обществените библиотеки . 

Основната цел на регистъра е да бъдат регистрирани библиотеките, отговарящи 

на условията на чл. 8 от Закона за обществените библиотеки, както и да служи за 

източник на информация за състоянието и развитието на обществените библиотеки в 

страната. 

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното 

вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните 

обстоятелства.  

В Регистъра на обществените библиотеки са вписани 145 читалищни 

библиотеки от област Бургас, отговарящи на условията на чл. 8 (1 ) от Закон за 

обществените библиотеки.  

От страна на Методиста през месец февруари беше извършена процедурата по 

актуализация на информацията в регистъра за 2020 г. Изпратени са линкове за 

попълване на съответната информация в Регистъра. Получените файлове след преглед 

са връщани за уточнение или редакция и съответно одобряване за публикуване. Прави 

впечатление, че в сравнение с предните години, значително по-добре се справят 

читалищата с процедурата по актуализация на библиотечната информация.  

 

Координация с Министерство на културата 

През годината беше обявена сесия от Министерство на културата по програма 

„Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност 2021”. За 

обновяване на библиотечния фонд кандидатстваха голяма част от читалищата. 

Оказано е съдействие при попълване на проектната форма. Шейсет и една/ 61 

читалищни библиотеки от областта получиха финансиране за обновление на 

библиотечните си фондове. От Министерство на културата са изпратени до методичен 

отдел Договори за изпълнение на проекта. Договорите спешно бяха предоставени на 

библиотеките, подпечатани и върнати в Министерство на културата. 

 

Програма „Регионални дейности“ 

През 2021 г. РБ “Пейо К.Яворов“ – Бургас кандидатства и получи допълнителни 

средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на културата  за 

развитие на регионални дейности на територията на област Бургас. Разработен е 

проект «Началото. Библиотечното дело в Бургаския край». 

http://www.bibliobg.com/


Основните цели на разработения проект са : извършване на научно-издирвателска 

дейност, свързана с откриване и дигитализиране на документи с краеведско 

съдържание, създаване на изложба и провеждане на Областна конференция за 

споделяне на добри практики. 

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. 

Част от заложените дейности беше извършването на експертно-консултантска 

дейност. 

 

В периода м. Май – Октомври 2021г. бяха извършени 25 регулярни посещения в 

читалищни библиотеки от областта. Посещенията бяха  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.  

Съставен е сборник «Наръчник в помощ на читалищния библиотекар». В 

сборника са включени: основни нормативни документи, свързани с дейността на 

обществените библиотеки, практически насоки за организация на библиотечния фонд, 

първична библиотечна документация. 

По программа «Регионални дейности“ през 2020 г. беше закупен софтуерен 

модул „Регионални дейности”. Целта на модула е преработка на наличните бази 

данни.- събиране и обобщаване на информацията за библиотеките от региона, 

проведените мероприятия по дати и тематика.Предоставяне на статистическата 

информация за личния състав и проведените събития, за нуждите на държавни, 

общински администрации и др. институции 

До май 2021 г. беше нанесена статистическа информация за 2020 г. в електронния 

модул за всички читалищни библиотеки. 

През годината от страна на Методичен отдел се предоставя навременна 

информация за читалищните библиотеки относно: възможности за финансиране, 

изисквания и препоръки относно работата на библиотеки по време на COVID-19.  

Информацията се предоставя най-често чрез електронна поща, както и през 

социалната мрежа чрез специално създадена група „Читалища от област Бургас”. 

 

Работа по проекти 

През годината методистът е взел  участие като част от екипа на РБ “П.К.Яворов“ 

в разработване и реализиране на проекти към  сесия по програма „Българските 

библиотеки съвременни центрове за четене и информираност 2021“ и проект 

„Началото. Библиотечното дело в Бургаския край” към обявена сесия на МК за 

развитие на регионални дейности 

 

Участие в събития и семинари 

На 20 - 21. 07. 2021 г. е организиран семинар „Възможности за неформално 

обучение и придобиване на умения и компетентности извън формална образователна 

среда” – Слънчев бряг. Семинарът е по проект на Министерство на образованието. От 



страна на методиста е поета организация и осигурено присъствие на дванадесет 

библиотекари и секретари от читалища от област Бургас. 

За поредна година е взето участие в организационен комитет на Национален 

конкурс за рисунка и есе с тема за 2021 г. „Цената на мира”. В комитета  взимат 

участие представители на Регионален инспекторат, Регионален музей – Бургас, 

Държавен Архив, Община Бургас, Регионална библиотека и е под патронажа на 

дружеството на военните-ветерани – Бургас. 

Методистът през годината взел участие в следните семинари и библиотечни 

прояви: 

1. 29. 06. 2021 г. Участие в общо Отчетно-изборно събрание на ББИА – гр. София 

2. 08 - 09. 09. 2021 г. Участие в шеста Национална среща на методистите от 

Регионалните библиотеки – гр. Ямбол. 

 

От страна на методиста се поддържа библиотековедска картотека. Аналитично се 

разкриват статиите от сп. „Библиотека”, Сборници с доклади на УниБИТ, 

Конференции на ББИА, книги и др. Разкрито съдържанието на 20 източника с 

направени 374 описания. 

В софтуерен модул „Регионални дейности” през годината  е нанесена 

статистическа информация за читалищни библиотеки от област Бургас за период 2010-

2020 г. /приблизително 300 записа/ 

Методистът води сводния дневник на библиотеката.  

В края на годината беше изготвен и традиционният календар “Бележити дати и 

събития през 2022 г.”. 

 

Изготвил: Иво Иванов – методист 

 

 

Иновативни информационни технологии, въведени в 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас през 2021 

година 
 

Днешната виртуална реалност се характеризира с противопоставяне. Книгата и 

многовековната култура, свързана както с ръкописния, така и с печатния текст се 

чувства заплашена от дигиталния свят, в който живеем. Реалността показва, че засега 

от вероятна смърт е заплашено само тялото й. Книгата е метафизична конструкция, тя 

е основен преносител на идеи и тази й основополагаща роля се запазва, независимо от 

развитието и възникването на нови опосредстващи идеите медии. Милена Цветкова 

пише по този повод: 

“[В]сяка книга има в ядрото си идея, изразена чрез слово, но не всяка е върху 

хартия и не всяка е предназначена за очите. С други думи, формата може и да е 

изменчива, но същността остава.” 

С други думи концепцията за книгата, било тя ръкописна, печатна или 

дигитална, като транслатор на идеи ще се запази и ще пребъде.  

През 2021 година специално внимание заслужават именно тези, модерните/ 

иновативните технологии, с които е оборудвана библиотеката. Сред тях са 

виртуалната реалност (VR, Virtual reality) и добавената реалност (AR, Augmented 

Reality), които намират широко приложение в обучението. Такова е zSpace студиото, 

което предлага три нива на възприятие на представеното съдържание, затова е сред 



най-актуалните устройства за иновативно обучение по STEM дисциплини. Закупено 

основно с образователна цел, студиото е ползвано не само от средношколците, но и от 

студентите към Бургаския университет „Проф. Асен Златаров”, Медицински факултет, 

които ще могат да извършват виртуално операции и други интервенции. zSpace 

студиото разполага и с пълната общообразователна програма на МОН, включващи 

уроци по всички предмети от 1. до 12. клас. Видеоуроците са в 3D формат. Софтуерът 

mozaBook позволява да се разшири учебният инструментариум с разнообразни 

илюстрации, анимации и други възможности за презентация. 

zSpace студио и zSpace преносими компютри - технология, с коятo децата учат 

чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална 

лаборатория от ново поколение. 

Софтуерът mozaBook - образователен презентационен софтуер за интерактивен 

дисплей или дъска. Невероятното интерактивно съдържание, развитие на умения, 

илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на 

интереса и знанията на учениците. 

Интерактивен магичен под Funtronic - иновационно решение, което 

стимулира процеса на учене при деца от 3 до 12 години. Образователните игри са 

адаптирани към учебния план и могат да се изпозлват за провеждане на дидактически 

дейности, физически активности, говорна терапия, за изучаване на чужди езици или 

пък просто за забавление. Игрите коригират, стимулират изкривеното възприятие, 

подобряват моториката, представят соматогнозията (познание за собственото тяло) и 

ориентацията в пространството, както и предоставят възможност за овладяване и 

изразяване на емоциите. 

3D пясъчна кутия - интерактивно 3D образователно решение за създаване на 

топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от 

топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава. 

VR очила за виртуална реалност,  

Finch / Финч роботи за обучение по компютърно моделиране и информатика и 

други интересни технологични решения.  

Закупен е и LED екран 2*4 метра, който позволява пълноценно потапяне в духа 

на реализираното мероприятие - дали е представяне на книга, презентация, 

конференция, кино или концерт. 

За комфорта и пълната информираност на библиотечните ползватели съществена 

роля играят наличните електронни информационни табла и интерактивна система с 3D 

холограми, интерактивна маса с тъч устройство. 

Освен иновативните информационни технологии, внедрени в Регионална 

библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас през 2021 година, противоепидемиологичните 

мерки създадоха допълнителна предпоставка за увеличаване броя на почистващите 

апаратури – 2 бр. почистващи машини Bookshower и почистваща прахосмукачка, 

които са добри помощници, опазващи чистотата и здравето на библиотечния фонд, 

като елиминират финия прах, неприятната миризма, акари и бактерии, както и COVID-

19 от библиотечните документи 

 

 

Културно – масови мероприятия, проведени в Регионална 

библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас 
 

Новата сграда на библиотеката представляваше небивал интерес не само за 

гражданите на гр. Бургас, но и за неговите гости. През първите две седмица всеки 



можеше свободно да разгледа библиотеката. Успоредно с това продължаваха 

довършителните работи, но по начин непозволяващ нарушаването на работния процес 

и обезпокояване на библиотечните ползватели и посетители. От 22 април, съобразно 

изискванията свързани с противоепидемиологичните мерки, екипът на Регионална 

библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас реализира литературни четения, създаване на 

витрини, представяния на книги, изложби, участия в конференции, прожектиране на 

късометражни и пълнометражни филми, концерти на открито и в прилежащите зали. С 

цел насърчаване на четенето през 2021 г. се концентрирахме детското и младежко 

присъствие, включвайки ги към различни библиотечните мероприятия и инициативи.  

 

22 април във Вътрешния двор на Библиотеката, Лазарки, ЦДГ. 

23 април Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3. Бяха 

представени Нежните „цветя“ на бургаската литература: Роза Боянова и Наталия 

Димитрова /с творческия си псевдоним Зумбул/. 

24 април. Лора Стаматис, Представяне на детската книга "Медени истории 

със забавно приложение", илюстратор Невена Ангелова. 

18,00 ч. Конферентна зала, Вида Буковинова "Пролетните празници - 

Цветница, Великден, Гергьовден в Странджа"със странджански напеви. 

25 април, Конферентна зала, ет. 3. Представяне на многоликия творец 

Росен Карамфилов – писател, художник и музикант. 

26 април до 5 май. В книжарницата бе реализирана Великденска изложба 

„Децата и вярата“ – Общински детски комплекс, Община Бургас, Регионална 

библиотека „Пейо К. Яворов“. 

27 април, Детски отдел, Открит урок „Във вълшебната страна на книгите”  

ОУ „Петко Р. Славейков”. 

28 април, ет. 3 Конферентна зала, Открит урок НБУ „Михаил Лъкатник”, 

ръководител Миглена Спасова 

18,30 ч. Прожекция на филма „Озарение”, посветен на Христо Фотев пред 

ученици от НЕГ „Гьоте” 

29 април в Детски отдел се проведе Празник на буквите „Ние вече сме 

грамотни” - 1”а” клас, ръководител Надежда Чолакова от ОУ „Васил Априлов” 

1 май на Лятната тераса, Вокална формация „Морски песъчинки” изпълни 

Великденски концерт с художествен ръководител Милена Добрева. 

 

м. МАЙ 
 

4 май. Конферентна зала, Открит урок с ученици от 5 клас „Историческият гр. 

Бургас” с лектор - изтъкнатият краевед Митко Иванов 

5 май, Конферентна зала - 145 г. от излизането в Букурещ на вестник „Нова 

България“ под редакцията на Христо Ботев – прожекция на филма „Свобода или 

смърт“ 1969 г.  

6 май - Прожекция на пълнометражни филми 

7 май, Конферентна зала, прожекция „Светлините на рампата“ 1952 г. 

Чарлз Чаплин 

8 май, Конферентна зала, ет. 3. Премиера на книгата „Новата прическа на 

Вики” Цветелина Цекова.  



9 май по повод Деня на Европа бе представен Агоп Мелконян от Областен 

информационен център, Ана Янчева  

10 май, Конферентна зала, ет. 3 Работна среща с директорите на училищата 

и детските градини за представяне на учебна програма по краезнание "Моят 

град Бургас". 

11 май, В Детски отдел и Интерактивната зала гостуваха ученици от 5/ пети 

клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий” с ръководител Нина Костова. 

10,00 ч. Детски отдел Патронен празник на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

1 „а” клас с ръководител Ани Димова. 

11,00 ч. Детски отдел, посещение на 4/ четвърти клас с класен ръководител 

Калина Георгиева. 

18,00 ч. Първи клас, ОУ „Васил Априлов” , участваха с рецитал за Буквите 

12 май в цялата сграда на Библиотеката се проведе поредната Нощ на 

литературата, а в Конферентна зала от 14,00 ч., бе изнесена лекция 

„Литературата и изкуството” пред ученици от 5/ пети клас на ОУ „Петко Р. 

Славейков”. 

13 май – посещение на деца от ЦДГ „Патешон”, а от 18, 00 ч. в 

Конферентна зала, ет. 3, Катерина Хапсали представи новата си книга. 

14 май, ет. 3 в Детски отдел бяха представени „Народните будители и Рибния 

буквар от д-р Петър Берон” пред ученици от 2 а, б и в клас към ОУ „Васил Априлов” 

гр. Бургас 

15 май прожекция на филма „Модерни времена” от Чарли Чаплин в 

Конферентна зала; Библиотеката се превърна и в снимачна площадка, първите 

които се осмелиха да реализират своя творчески проект бе творческият тандем 

Красимир Марчев и Нина. 

14 май-16 май бяха представени в Интернет пространството „Дигиталните 

тайни на Библиотеката” 

Участие в Националната библиотечна седмица от 17 до 23 май под 

надслов „Библиотеката ще ти помогне!". 

17 май Арт коридор, ет. 1, Фотоизложба по повод Деня на българския 

спорт – СУ „Юрий Гагарин“ и Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, Нели 

Маркова – главен учител, а от 9,20 ч. Конферентна зала, ет. 3. Прожекция на 

филма „Озарение” пред ученици от 8 клас от Механотехникума с класен 

ръководител Пепа Воденичарова. 

19 май от 10, 00 ч. посещение на Детски отдел от ЦДГ „Моряче”; от 14,00– 

16,00 ч. ”бяха приети и учениците от ОУ „Антон Страшимиров”, които 

присъствапа на прожекцията на филма „Хитър Петър”  

20 май Детски отдел, ет. 1, Открит урок „В библиотеката е забавно”, ОУ 

„Петко Р. Славейков”, 1 „в” клас, представяне на Интерактивен магичен под  

21 май – Тържествена церемония по награждаване на тема Екология от 

проф. Турманова, г-жа Балтина и депутата Ив. Василева.  

22 май, Конферентна зала, ет. 3. Представяне на книгите „Лейди Гергана” и 

„Лейди Гергана 2” Цветелина Цветкова 

23 май, Във външия двор с прилежащата към него сцена бе изпълнен 

Концерт на Бургаската опера 



25 май, посещение на два класа от 5/ петите класове към ОУ „Васил 

Априлов” с класен ръководител Марияна Димова, а от 11, 00 -12, 00 ч. Детски 

отдел бе посетен от трети, четвърти и пети клас към ОУ „ Монтесори”, след 13, 

00 ч. гости на библиотеката бяха три класа от 3/трети клас към ОУ „Любен 

Каравелов”. 

26 май, Конферентна зала, ет. 3. Участие на ученици от 4 клас при ОУ 

„Петко Р. Славейков” на тема „Никулден е!”, а от 18,00 ч. Конферентна зала 

„Акад. Константин Петканов”, ет. 3, Роза Боянова представи „Свято слово”. 

27 май в Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3, бе 

организиран пръвият стриминг, от 16,00 -18,00 ч. ученици от 

Механотехникума с класен ръководител Надя Николова присъства на 

прожекцияга на филма „Озарение”, посветен на Христо Фотев. А от 18,30 ч. се 

проведе среща разговор на тема „Агресията – заплаха за нашите деца” с 

писателя Радко Пенев 

28 май, Конферентна зала, ет. 3 Спектакъл на Детска театрална трупа към 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ 

29 май, Експозиционна зала НХА деца към НЧ „П. Р. Славейков” изпълниха 

концерт пред своите родители, гости и възпитатели. 

31 май в Детски отдел посещение на ученици от 4а към ОУ „Петко Р. 

Славейков”, от 11,00 -12,00 ч. в Детски отдел посещение на ученици от 1 клас и 

от 2 б клас към СУ „Св. св. Кирил и Методий”, от 15,00 – 16,30 ч. в Детски 

отдел вкл. Интерактивен магичен под бе реализирано посещение на ученици от 

3 а клас към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” 

 

Поради засиления интерес към Библиотеката от 1/ първи юни бе удължено 

работното й време: от 7,30 до 20,30 всички обслужващи звена, а от 20,30 до 

24,00 ч. ОбщооБразователната читалня „Петя Дубарова”. Библиотечните 

служители минаха на сумирано работно време по график, в т.ч. бе покрит 

работният процес без прекъсване /вкл. официални празници, събота и неделя/. 

 

м. ЮНИ 

1 юни в чест Деня на детето бяха реализирани няколко кинопрожекции в 

Конферентната зала: 

11,00 . 12,15 ч. Анимационен филм „Бамби” 

12,30 – 13,45 ч. Анимационен филм „Лейди и скитника” 

13,50 – 14,50 ч. Анимационен филм „Снежанка и седемте джуджета” 

15,00 – 16,45 ч. Прожекция на стари детски филми 

17,00 ч. Представяне на сладкодумната Мирела Костадинова с книгата 

„Червените мишки“ 

19,00 ч. моноспектакъл „Чудно чудо с Чудомир” с участието на бургаския 

яактьор Стоян Памуков. 

2 юни, Детски отдел, Интерактивен магичен под и четене на книжки от ОУ 

„Коджакафалията” 

3юни, Конферентна зала „Българската старопечатна книга” - ОУ „Петко Р. 

Славейков”, а от 18, 00 ч. в Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 

3 бе представено творчеството на проф. Аксиния Джурова 



4 юни. „Обмен на добри практики” – посещение на колегите от РБ Ямбол, 

от 17,30 ч. Конферентна зала и Детски отдел НЧ „Любен Каравелов” 

награждаване Пегас 

5 юни Представяне на детска книжка „Фонтация” на Ани Михалкова. 

7 юни Интерактивна зала; ученици от 6 клас/ 2 бр. ОУ „Петко Р. Славейков” 

от 11,00 ч. Детски отдел бе посетен от ученици два класа от 4 клас към ОУ 

„Антон Страшимиров”  

8 юни Конферентна зала, ет. 3 ученици от 5 клас към ОУ „Петко Р. 

Славейков” слушаха лекция на бургаския краевед и художник Митко Иванов, а 

от 14,30 ч. ученици от 8/ осми клас към СУ „Иван Вазов” посетиха 

Интерактивна зала или Детски отдел 

9 юни деца от ЦДГ „Надежда” посетиха Детски отдел 

10 юни в Интерактивната зала се проведоха часове по биология и химия 4 

класа от 7 клас ОУ „Петко Р. Славейков”, от 11,00 – 12,30 в Интерактивна зала 

ученици от 8 клас към Природоматематическата гимназия с класен ръководител 

Зорница Харалампиева проведоха Часа на класния ръководил в Библиотеката. И 

от 11,00 -12,00 ч. Детски отдел, СУ „Кирил и Методий“ – 1 б клас, както и от 

12,30 – 14,00 ч. 8 и 10 клас Иновативно училище два класа  

11 юни от 9,30-11, 00 ч. 1/ една група към ЦДГ „Надежда” проведе своите 

занятия в Детски отдел; 14,00-15,00 ч. Лятна занималня, предучилищна възраст, 

Център за млади таланти  

11- 13 юни се проведе Романтичен уикенд – филми и любовни автори, за 

целта бяха прожектирани филмите „Джентълмените предпочитат блондинки”, 

„Любимец 13”; Момиче за всичко, Гара за двама, Крадецът на праскови, Любов 

и гълъби. 

14 юни организирани посещения от 9,00 до 12,30 ч. ОУ „Любен Каравелов” 

3 клас и от 16,00 до 17,30 ч. 4 клас /два класа/ около 50 деца ОУ „Васил 

Априлов” 

На 15 и 17 юни бе сниман филм за Жива Кюлджиева на територията на 

Библиотеката. 

15 юни Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” среща с румънския 

посланик Попеску, а от 10,00 д 12,00 ч. в Детски отдел посещение на ученици 

от  4 клас, общо четири класа към „Любен Каравелов“ и от 12,00 -13,30 ч. 

Конферентна зала, ет. 3, ученици от 7 клас на ОУ „Петко Р. Славейков” на тема 

„Никулден е!” и прожекция на филми, посветени на екологията и 

биоразнообразието на Бургаския край 

16 юни Детски отдел бе посетен от Дневен център за деца с увреждания 

17 юни 8,00 – 12,00 ч. Детски отдел, ОУ „П. Р. Славейков”, ученици от 1 а, 

б… клас; 12,00 ч. ПГ „Транспорт” 15 деца; 17,00 ч. Външен двор, раздаване на 

свидетелства 4 клас към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

18 юни, НБУ „Михаил Лъкатник”, 2 клас със класен ръководител Добринка 

Иванова; от 13,30 – 14,30 ч. Британски културен център с ръководител Златина 

Петкова и от 18,30 ч. Прожекция на независим документален филм "Случаят 

Бедечка"   

20 юни от 16,30 ч. среща с автора Силвия Йорданова и нейната книжка 

„Къде живее вятърът”  



21 юни 9,00 – 12,00 ч. представяне на иновативните технологии пред 

ученици от 4 клас към ОУ „П. Р. Славейков”; от 14,30 до 15,30 ч. в 

Интерактивна зала - Демонстрация Пясъчна кутия, 3 Д – Иновативни практики, 

7 клас към ОУ „Антон Страшимиров”; 

14,00 – 17,30 ч. в Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” и 

Изложбена зала, ет. 4 бе осъществена демонстрация на хуманоидни роботи за 

ученици и студенти  

22 юни посещения на Детски отдел и магичен интерактивен под пред 

ученици от ОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Антон Страшимиров”; от 14,00 ч. бе 

реализирана опознавателна екскурзия/разходка на ученици от ГРЕ „Г. С. 

Раковски”; 13,30 ч. -15,00 ч. в Детски отдел бяха четени произведения на 

бургаски автори за ученици до 2 клас  

23 юни Детски отдел бе посетен от 2 групи деца към ЦДГ „Зорница” Бургас, 

а в Конферентна зала „Ака. Константин Петканов” г-жа Димитрина Тодорова от 

Иновативна гимназия презентира иновациите в местното училище. 

24 юни от 10,00 ч. в Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” бе 

реализирано поетично четене от бургаски пенсионерски клуб; от 11,00 -13,00 ч. 

Екскурзия на  ученици от 11 клас към Електротехникума; 16,30 – 17,45 ч. 

раздаване на свидетелства на ученици към ОУ „Княз Борис 1” 
25 юни – Екскурзия на ученици от НЕГ „Гьоте”; от 17,30 ч. в Конферентна зала 

„Акад. Константин Петканов бе реализирана премиерната прожекция на словашкия 

документален филм „Семейството на Ники”; 19,00 ч. до 20,00 ч. Конферентна зала, 

Среща-разговор с писателя Георги Бърдаров, член на журито на конкурса и от 17,00 

ч. Откриване изложба”Израелските открития, променили света” 

27 юни от 18,30 ч. във Външния двор, "На добър час, приятели!" - 

традиционен концерт за изпращане на абитуриенти от хорова школа "Милка Стоева" 

при МКЦ.  

28 юни посещения на деца от АБВ занималня; 13,00-14,00 ч. Пясъчна кутия 

26 деца от 5 и 6 клас към ОУ„Васил Левски“ и от 14,30-15,30 ч. ученици от 6 

клас към СУ „Ив. Вазов”  

29 юни, посещение на ученици от 5 клас към ОУ „Княз Борис“ Ваня НЧ 5 

клас и от 14,00 до 15,30 ч. 10 клас към СУ „Иван Вазов“  

30 юни 4 клас, ОУ „Пейо К. Яворов”; 10,00 ч. Конферентна зала, открит 

урок на ученици от НЕГ „Гьоте” с класен ръководител Гергана Начева; от 14,00 

до 16,00 ч. екскурзия на ученици от 10 клас към СУ „Иван Вазов“ както и от 

16,30 ч. Конферентна зала, раздаване на свидетелства на ученици от 4 „е” към 

ОУ „ Бр. Миладинови” 

 

м. ЮЛИ 

1 юли, Конферентна зала, ет. 3 „Науката среща бизнеса” Асоциация на 

младите учени, Вадим Рашманов 

2 юли Детски отдел. Британски културен център 

Конферентна зала, Петъчно кино с режисьора Никола Ковачев 

17,30 -18,15 ч., Конферентна зала  „Утринни плажове” реж. Никола Ковачев 

18,30 – 19,00 ч. „Лято в Отманли” реж. Никола Ковачев 

19,15 – 20,00 ч. „Стъргалото” реж. Никола Ковачев 



3 юли 

18,30 – 19,45 ч. Конферентна зала, прожекция на филм „Умно село!” Чудото 

Бургас Театър 

4 юли / неделя/ 

11,00- 12,30 ч. „Бургас през 80-те” /Диск 1/ 

15,00 ч. – 16,30 ч. „Има ли носталгия по някогашния Бургас” /Диск 2/ 

17,00 – 19, 30ч. „Остров Света Анастасия в бургаската история” /Диск 3 и 4/ 

6 юли 

15, 30 ч. посещение на Детски отдел от възпитаници на Занималня Хепи дей 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” представяне 

поетичното творчество на Мария Драголова 

8 юли Организирана екскурзия на деца от бургаска лятна занималня в 

Детски отдел 

18,30 ч. предствяне на „Където изгрява слънцето: Пътешествие до Източна 

Азия” от Суми Ким - Корея 

9 юли 

9,30 ч. посещение на Детски отдел от деца към Занималня Съни  

19,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, представяне на 

книгата „Туран” от Алек Попов. 

10 юли, Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Концерт на Хор 

Милка Стоева 

12 юли 

14,00 ч. Екскурзия на възпитаници от училище, ЦПЛР  

18,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, бургаските 

творци Роза Боянова и Наталия Димитрова представиха „Вечер на руската 

поезия” 

14-29 юли бе открита изложбата, посветена на Българо - испанските 

отношения в двора на Библиотеката; 

14 юли 

10,00 ч. екскурзия детска занималня Начално базово училище „Михаил 

Лъкатник” Бургас 

20 юли 

11,15 ч. посещение на Детски отдел от възпитаници към лятна занималня 

„Трите сови” 

Целият ден в Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” бяха 

прожектирани детски филми 

30 юли 

10,00 ч. посещение на Детски отдел от възпитаници на Дневен център за 

деца с увреждания с ръководител Светла Георгиева 

14,00 ч. посещение на ученици в Детски отдел от лятна занималня 

19,00 ч. Лятна тераса, ет. 4. Вино и картини /мероприятието се провежда 

всеки петък и неделя/ 

31 юли до 4 август от 18,30 ч. Конферентна зала,  Прожекция, лекции и 

документални филми „От сърце за сърце”  

31. юли 



18,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3. Рецитал с 

участието на актьори от ДТ „Рачо Стоянов” гр. Габрово 

19.00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3. Силата на 

музиката – лекция 

 

м. АВГУСТ 

01. август. 

18,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,, ет. 3.  Единство на 

нравствените завети в древните учения 

19.00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,, ет. 3. 

Нравствеността – документален филм, Латвия 2015 г. 

19,00- 21,00 ч. Тераса, ет. 3. Вино и картини;  

02. август.  Ежегодното участие на Библиотеката във фестивала „С книга 

на плажа”  

18.00 ч., Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,  Как да запазим 

любовта – лекция Т. Германова 

19.00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,, ет. 3. 

Изкушението на цивилизацията – документален филм, Русия, 2013 г. 

03. август.  

10.30 ч. посещение Детски отдел от Център за млади таланти 

18,40 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,, ет. 3. Силата на 

духа управлява света 

04, август. 

10,30 ч. – посещение на Детски отдел от Лица с увреждания към 

„Приморски парк” 

14,00 - 17,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Дигитален 

хъб Бургас 

18,45 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,, ет. 3. 

„Пътешествие в бъдещето” – документален филм, Русия, 2020 г. 

5. август.  

10,30 ч. Интерактивна зала, Бритиш център – Z space 

6. август. Изложбена зала НХА, Експозиционна зала „Проф. Димитър 

Аврамов” и Лятна тераса, ет. 4 
Откриване на международна изложба „SO CLOSE AND SO FAR“ 

Автори: Габриела фон Хабсбург, Ив Тошайн, Людмил Георгиев, Браян Дейли, 

Калин Серапионов, Тим Парчников 

Куратор: Стефан Стоянов 

11. август. 

10,30 ч. Дневен център, Лица с увреждания 

16,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Национално 

сдружение недвижими имоти реализира своята конференция. 

12. август. Участие в „С книга на плажа”, където бе представена Жанина 

Драгостинова с книгата й „Моята булчинска рокля” изд. Колибри 

16. август. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” и Детски отдел бяха 

посетени от Лятна академия „Да Винчи” 



20. август. 

17,30 ч. Откриване на изложба, посветена на Странджа, Външна тераса, ет. 2  

23 август 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3. Среща на Фондация 

„Глобални библиотеки“ с международните партньори по проект Финансова 

грамотност чрез обществените библиотеки 

19,00 ч. Представяне книгата на проф. Христо Бозов ”Ръководство по 

спешна медицинска помощ” 

24 август. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3. Среща на Фондация 

„Глобални библиотеки“ с международните партньори по проект Финансова 

грамотност чрез обществените библиотеки  

25. август. /сряда/ 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Представяне на 

книга 

26. 08. 

9,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Обучение на 

учители и запознаванане на младежите с фондация Джуниър Ачизмънт 

30. август. 

13,00 ч. снимане на българска пълнометражна прожекция „Четири 

сезона” в отдел „Изкуство” от Дария Кондова и Ванина Кондова 

16,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Спектакъл на 

възпитаници от Лятна академия „Да Винчи” 

31. август. 

10,00 ч. Детски отдел, посещение на възпитаници от Център „Съни”  

19,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, прожекция на 

филм, посветен на Спортен клуб ФАР / Димо Пенев 

 

м. СЕПТЕМВРИ 

1 септември 
1.09. – 30.09. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов”, ет. 4. Откриване на 

изложба "Илюстрирана конституция на Чешката република"  

3 септември 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Валентина 

Радинска представи своята нова книга 

7 септември 

13,00 ч. Посещение на Библитеката от ръководни кадри към латвийски 

детски градини 

09. септември. 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3, среща-

разговор с Ирина Папанчева, модератор Петя Янакиева БНР. 

От 12. септември – 3. октомври  

Походът на книгите, съвместно с РУО под надслов  

„Известни българи четат на деца” 

15. септември 



18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Представяне 

книгата на доц. Сандю Бешев, „Истории за началото на планинарството в 

България”. 

16. септември.  

18,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Представяне 

алманаха от Наталия Димитрова /Зумбула/ „Река от думи”. 

Детско анимационно кино и работилница 

18. септември. 

10,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, /детско кино/ 

11,00 ч. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов”, ет. 4. Детска 

работилница 

19. септември. 

от 10,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, прожекция на 

Детски филми  

Посещение по график на ученици през датите 20, 21, 23 и 24. септември от 

ПГЕЕ „К. Фотинов” 12 клас, 4ри паралелки с класен ръководител Теодора 

Тодорова: 

20. септември. - 12 „г” кл. от 10,00 до 11,00 ч.; 12 „б” кр.  – 12,30 – 13,30 ч. 

21. септември. - 12 „в” кл. – 11,00-12,00 ч. 

24. септември. - 12 „а” кл. 08,12 до 9,15 ч. 

21. септември. 

18,30 ч. Представяне на книга „Да целунеш песен” от автора Бисер Бойчев 

22. септември.  

9,30 ч. участие в Кръгла маса XIX МК "Великая перезагрузка, образ будущего"; 

проф. Валентина Терентьева;  

23. септември. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3, 

Конференция ДИПП  

24. септември. Нощ на учените в цялата библиотека 

28. септември. 

10,30 ч. Детски отдел, посещение на деца от ЦДГ „Синчец” с ръководител г-

жа Бонева 

14,40 ч. Посещение на ученици от 8/ осми клас при СУ „Константин 

Преславски” Бургас 

29. септември.  

8,00 ч. Посещение на Детски отдел от възпитаници на 6/ шест групи към 

ЦДГ „Иглика” 

17,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, среща на ученици 

от Механотехникум с бургаската поетеса Елка Стоянова 

30. септември. 

10,30 ч. Посещение на учиници от 1/ първи клас към ОУ „Княз Борис”; 

12,30 ч. Интерактивна зала, посещение на ученици от 8 до 12 клас към 

Морско училище гр. Бургас 

 

м. ОКТОМВРИ 

Всеки понеделник и четвъртък в компютърната зала бе организирано 

обучение на пенсионери от бургаските пенсионерски клубове, съобразено с 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6601/


изискванията на Министерството на здравеопазването, свързани с 

противоепидемиологичните мерки за неразпространение на COVID-19 

01. октомври. Организиране „Фестивал на архитектурата” в сградата на 

библиотеката;, представяне на книги от архитект Евгения Кукушева и арх. Петър 

Статев 

01. октомври. 

9,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, проф. Цветкова 

изнася лекции пред студенти по медицина към „Университет” Проф. Асен 

Златаров” 

4. октомври  

9,15 ч. Посещение на Детски отдел от ЦДГ „Пламъче” ръководител г-жа 

Панайотова 

14,00 ч. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов”, проведена Конференция 

съвместно с Регионална библиотека гр. Пазарджик 

18,00 ч. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов” и Лятна терата, ет. 4, 

съвместно мероприятие с Комплексен онкологичен център гр. Бургас 

5. октомври. 

11,00 ч. Детски отдел, посещение на ученици от 2 кл. към ОУ „Княз Борис 1” 

8 октомври 

9,30 ч. посещение на Детски отдел от деца 3/ трета група към ЦДГ 

„Ръковина 

9 октомври 

16,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Среща на Съюза 

на рускоезичните писатели 

11 октомври 

17,30 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Среща на 

фармацевтите 

12. октомври 

17,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, съвместно 

мероприятие сНЧ „ФАР” и Клуб „Рус”. 

14 и 15 октомври 

Проведена Годишна Конференция ББИА и екскурзия на Библиотеката 

16-17. октомври. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, БЧК – „100 години 

добротворчество” 

18. октомври. 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, сем. Нешеви 

представят книгата си „Стъпки към непознатоно: От Африка до Южна 

Америка” 

21. октомври. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”,Конференция на 

Регионален исторически музей гр. Бургас /РИМ/ 

22. октомври. 

9,30 ч. посещение на деца от ЦДГ „Звездици” гр. Бургас 

 

 



26. октомври. 

10,00 ч. Екскурзия/ разходка в Библиотеката, комбинирано с използване на 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” от 35 души, съвместно с Руска 

езикова гимназия 

27. октомври. 

14,00 ч. посещение на Детски отдел от сборна група ученици към ОУ „П. К. 

Яворов”  

18,00 ч. Изложбена зала. Представяне на книга „Новородени небеса” от 

Калина Тельянова 

28. октомври. 

10,00 ч. Детски отдел, ЦДГ „Звездица” по повод Деня на народните 

будители 

29. октомври. 

20,00 ч. Конферентна зала, Британика. Четене на страшни истории по повод 

Хелоуин с Деси и Гери от Британика 

31. октомври. 

10,00 ч. във Външния двор честване на Келтската нова година – викторини, 

игри и забавления 
 

м. НОЕМВРИ 

01. ноември. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Провеждане на Първата 

регионална конференция на тема „Началото: Развитие на библиотечното дело в 

Бургаска област”. 

Откриване на изложба в изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов” на тема 

„Началото: Развитие на библиотечното дело в Бургаския край” /проект, 

спечелен от екипът на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” през 2021 г./. 

3. ноември.  

18,00 ч. във Външния двор бе представена новата стихосбирка на бургаската 

поетеса Яна Вълчева „Ти ще бъдеш” под музикален съпровод, изпълнен от 

Самуел Мануелян и Фемили акустик 

6. ноември. 

17,00 ч. Конферентна зала, прожекция на филм „Второто освобождение” 

представен лично от продуцентите проф. Евелина Келбечева и кинорежисьора 

Светослав Овчаров 

11 ноември  

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” провеждане на брифинг с 

участието на Нина Стоименова, заместник-министър Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство. 

12. ноември 

17,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, ет. 3, честване 

годишнина на Достоевски с участието на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” 

23. ноември 

15,00 ч. Посещение/ екскурзия/ разходка на корейска делигация в новата 

сграда на Библиотеката. 

 



 

м. ДЕКЕМВРИ 

1. декември 

18, 00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, д-р Д. Петков, 

представи книга, посветена на онкоболни лица – благотворително 

Изложбена зала НХА, ет. 4. изложба посветена на 130 г. от рождението на 

акад. Константин Петканов 

2 декември 

17,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” 

3. декември  

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов” и Изложбена зала „Проф. 

Димитър Аврамов” провеждане на Национална конференция към МРРБ с 

участието на Нина Стоименова, зам. министър 

5. декември. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Творческа вечер на Боян 

Ангелов в гр. Бургас 

6. декември НИКУЛДЕН в Библиотеката– Конферентна зала „Акад. 

Константин Петканов”: 

13,00 ч. „Никулденски усмивки от старите ленти” – детски кинопрожекции с 

диапроектор и кинопрожекционен апарат; 

17,00 ч. Лекция на тема „Най-старите бургазлии – снимки от ХIX век” – 

лектор художникът-краевед Митко Иванов 

18,00 ч. представяне на книгата „Трънливият път към славата”: Истината на 

камерен ансамбъл „Йоан Кукузел” от Таня Христова-Доганова, с участието на 

Румен Спасов 

11. 12. 

10,00 ч. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов” коледна работилница с 

възпитаници от Образователен център „Британика” 

16,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, КУИЗ/ викторина 

на Коледна тема с ученици от Образователен център „Британика” 

13.12. 

14,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Честване 130 

годишнина от роджението на акад. Константин Петканов с СОУ „Константин 

Петканов” гр. Бургас 

14.12. 

11,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Коледен концерт с 

Вокална формация „Морски песъчинки” с художествен ръководител Милена 

Добрева, организирано съвместно с ЦПЛР и НЧ „Фар 1946” 

16. 12. 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, представяне 

новата книга „Живата Странджа” на бургаската поетеса Татяна Йотова, с 

участието на Роза Боянова  

17. 12. 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Вечер посветена 

на паметта на езика „Ладино” с музикален съпровод на Ана Боянова и Емил 

Калев – китара. 



 

18. 12. 

16,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Театрална коледна 

постановка на възпитаници от НЧ „Кирил и Методий” 

21.12 

Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов” бе открита изложба от цикъла 

„Великите съвременни писатели” на Анди Туи 

14,00 ч. библиотеката бе посетена от възпитаници на Спортното училище 

„Юрий Гагарин” гр. Бургас. 

17,00 ч. Представители на Сдружение с нестопанска цел „Понтика” посетиха 

Библиотеката. 

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, представяне на книга 

„Проектът Галилео” на журналиста Галентин Влахов /посмъртно/ от Радина 

Влахова. 

23. 12. 

18,00 ч. Конферентна зала „Акад. Константин Петканов”, Годишна 

продукция на школа по пиано с ръководител Джорджия Кешишиян 

14,00 ч. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов” ет. 4, Предпразничко 

библиотеката бе поздравена с коледни песни на испански и български език. В 

хоровите изпълнения се включиха ученици от ПГЧЕ "Васил Левски", Гимназия за 

романски езици „Г. С. Раковски“, Професионална гимназия по туризъм " Проф. д-р 

Асен Златаров" и предсатвители на "Невроезиков прогрес". 

30.12. 

18,30 ч. Изложбена зала „Проф. Димитър Аврамов”, ет. 4. Новогодишно 

тържество за историческата 2021 година 

 

През 2021 година библиотеката се превърна в един от основните културно, 

информационни и просветни центрове в родния ни град. Благодарение на 

Община Бургас, представлявана от г-н Димитър Николов, библиотеката  

постигна не само своето единение, така бленувано през 133 годишното си 

съществуване, но и се доказа като притегателен център за младото поколение с 

внедрените иновативни технологии, интересни срещи с писатели, реализираните 

изложби, КУИЗове/ викторини, кинопрожекции и не на последно място, важен 

фактор се оказа и удълженото работно време, благодарение на което младите 

читатели намериха своя пристан и място за срещи. Новата библиотечна сграда 

бе и снимачна площадка, тук се реализираха две пълнометражни 

кинопрожекции, няколко творчески тандема реализираха своите клипове и 

видеа. Проведоха се не само реални конференции от национална значимост, но 

и такива с международно участие, което допренесе през 2021 г. сградата на 

Библиотеката да се сдобие с няколко престижни награди на национално ниво, а 

именно: 

1. Грамота „Подкрепа за библиотеките 2020” бе връчена на Община 

Бургас от Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/ 

2. Статуетка и грамота „Награда за публична институция. Община 

Бургас” с благодарност от българските библиотеки, връчена от Фондация 

Глобални библиотеки. България 



3. Грамота „Най-иновативен обект”, награда присъдена на Община 

Бургас, представлявана от г-н Димитър Николов за изграждане сградата на 

Библиотеката. Наградата е връчена от г-жа Нина Стоименова, заместник-

министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, като 

част от годишните награди на Оперативна програма „Региони в растеж” за 

програмен период 2014-2021 г.. 

4. Специалната награда и статуетка „Сграда на годината 2021”, получи 

Община Бургас от проведения Национален конкурс 

 

Утвърждаването на библиотеката през заветната 2021 г., носи след себе си 

тежката отговорност, за пълноценно реализиране на поставените цели, задачи и 

задоволяване на читателските потребности във всеки един аспект на своето 

развитие и през идната 2022 г. 

 

ІІІ. Административна и финансова дейност 

 
През 2021 година Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” претърпя не само 

своето така бленувано физическо единение, но доказа че кризата е една възможност да 

се утвърди в културно-образователната сфера, утвърдена в гр. Бургас. Промяна в 

административната структура не бяха осъществени с изключение на работното време 

на библиотечните служители, които от подневно изчисляване преминаха на сумарно 

работно време, свързано с изработването на графици, касаещи работа на смени, за да 

може по-голяма част от гостите и гражданите на гр. Бургас да се възползват от 

предлаганите услуги и материално-техническа база. Физически библиотеката работи 

от 7,30 ч. до 24,00 ч., като всички обслужващи звена без почивка работят от 7,30 до 

20,30 ч., а след 20,30 до 24,00 ч. работи само Общообразователната читалня „Петя 

Дубарова”. Тази промяна допринесе за популяризирането на библиотеката на 

национално /с чиста съвест бих казала и на международно/ ниво, също така създаде 

условия за повишаване на посещаемостта в късните часове от младото поколение 

читатели /до 30 годишна възраст/. 

Към края на 2021 годината в библиотеката работят 49 1/2 библиотечни 

служителя, от които 47 библиотечни служителя на щатни работни начала, от които 1 

директор, 1 заместник директор, 2 системен администраторя ½ счетоводител, ½ 

касиер, 1 домакин, 1 деловодител, 1 работник поддръжка, 31 библиотечни 

специалисти /от които 26 с висше библиотечно образование и 5/пет с библиотечен 

курс/, 7 технически изпълнителя/ работник библиотека и 1 хигиенист. Друг 

библиотечен персонал на извън щатни правоотношения са 3 1/2/ трима библиотечни 

служителя от помощния персонал и ½ хигиенист. 

Бюджетът на РБ „Пейо К. Яворов” за 2021 г. е в размер на 1092456, 00 лв., от 

които 1065579, 00 лв. са средствата от бюджетната субсидия, 23477, 00 лв. - от 

собствени приходи и 3400, 00 лв. – други. 

За набавяне на книги, продължаващи издания и др. библиотечни документи – 

24897 лв. Други разходи – 289677 лв. 

Изразходваните приходи са за работни заплати и възнаграждения, които са в 

размер на 777882 /в т.ч. на библиотекари – 697183 лв./, като само за работни заплати 

през 2021 г.  

Увеличението на заплатите с 10/ десет % /съобразно Заповед на Министъра на 

културата г-н Боил Банов за 2021 г./, доведоха до завишаване размера на средната 



брутна заплата за 2021 година, която стана 992, 00 лв. общо за Библиотеката, а за 

библиотечен специалист е 1179, 84 лв. Към средната брутна заплата на 

библиотечните служители не е включено Допълнително материално стимулиране 

/ДМС/, което бе получено за 24 май /в размер на 250 лв./ и 1 ноември /в размер на 610 

лв./ за всеки служител в библиотеката. Средствата за работно облекло бяха преведени 

през м. Ноември към трудовите възнаграждения. През 2021 г. се проведоха: 

медицински прегледи към Комплексния онкологичен център /КОЦ/ гр. Бургас и 

очни прегледи, свързани с изработка на необходимите за целта очила за всеки 

библиотечен служител. 
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