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І. Общи библиотечни дейности: 
 

 

През изминалата 2019 година, Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. 

Бургас продължи с реализирането на поставените основни задачи:  

1. Утвърждаване на библиотеката като обществен информационен и 

културен център, осигуряващ равен достъп на бургаската общественост, 

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. Приложение на съвременни информационни технологии в 

библиотечното, справочно-библиографско и информационно обслужване, което да 

осигури многоаспектно търсене с цел максимално удовлетворяване потребностите 

на библиотечните ползватели; 

4. Насърчаване на четенето, концентрирайки се върхи детското 

присъствие и участие в библиотечните мероприятия; 

5. Активно участие със свои инициативи и дейности в Националните 

библиотечни прояви и кампании – Маратон на четенето, Национална библиотечна 

седмица, Кампания „Четяща България”, Национална инициатива за възраждане на 

библиотеките и др.  

6. Реализиране на популяризаторска дейност по повод актуални дати и 

годишнини от местния и национален календар, включваща изработване 

мултимедийни презентации, рекламни материали и др. средства, позволяващи 

разпространението и опознаването на родния край; 

7. Утвърждаване ролята на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. 

Бургас като координационен, експертноконсултански и квалификационен център за 

библиотеките от област Бургас; 

8. Разширяване на контактите и партньорствата с институции, 

обществени организации, НПО, сдружения, съюзи и библиотеки от страната и 

чужбина.  

9. Участие в проекти на регионално и национално ниво.  

 

 

За 4/ четвърта поредна година се проведе Изложението”С книга на плажа” 

в гр. Бургас, съвместно с Експоцентър Флора, под ръководството на Община Бургас  

„Библиофенско лято“ с ученици от 14 до 18 години.През тази година се 

включиха над 30 младежи и с голямо желание помогнаха на библиотекарите . Това е 

също начин за привличане на млади хора. 

 

 

 

 

 

 



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 2018 година фондът 

на библиотеката наброява 596337 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 2019 година в Библиотеката са постъпили 7661 библиотечни 

документи, от които 6692 книги, 738 продължаващи издания, 73 графични издания 

и 2 е-документа. Новонабавените /закупени/ библиотечни документи постъпили в 

библиотеката са с около 2898 библ. единици, които са с 2202 библ. ед. повече от 

предходната 2018 г., което се дължи на докомплектуването на библиотечните 

материали със собствени средства. Бе реализирано и докомплектуване на 

библиотечни документи чрез обявената от Министерството на културата сесия за 

финансова подкрепа на библиотеките по Програма “Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност”. Проектът, който изготвихме 

беше на обща стойност - 19178, 59 лв., при лимит – 20 000 лв. включихме -1565 

тома книги. 

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.  

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 2018 г. са 1580 

библиотечни единици, а през 2019 г. 124 библ. ед. 

По Закона за задължителното депозиране Библиотеката са постъпили 3516 

библ. ед за 2018 г. и 3074 библ. ед.; Обработени 57 депозита за 2019 г.  



 

През 2018 г. отчислените библиотечни единици са 12465, а през 2019 г. са 

отчислени 12964 т./от които 11419 – книги, 1545 – продължаващи издания/ на 

стойност 36000 лв. от библиотечните фондове, които са направени по следните 

законови причини:  

 Остарели по съдържание – 3781 т. ;  

 Физически изхабени – 2345 т. ;  

 Повредени или невърнати от читатели (изгубени от читатели и 

заменени) – 4061 т.  

 Неподходящи за профила на библиотеката – 2777 т.  

Отчислените заглавия са включени Актове, отразени в инвентарни книги. 

Направена е статистиката за 2019 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 картички на новопостъпилите заглавия са подредени в 

служебния генерален азбучен каталог /АК/.  

РБ „П. К. Яворов” гр. Бургас кандидатства и по втория обявен модъл по 

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност” 2019, финансирана от Министерството на културата с 

Продължаващи издания /40 тома/ на стойност 1826, 66 лв. 

 

Изготвил: Библиограф Теменуга Желева  
 

 

2. Отдел „Периодика” 
 

Реализираният абонамент за 2019 година е от 67 заглавия на периодични 

издания на стойност 4737, 91 лв. Докато през 2018 г. е бил 61 заглавия на 

периодични издания на стойност 4540, 86 лв. 

 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Годишен абонамент на периодика за 2018 г. 

 на стойност 4540, 86 лв.  

 

61 загл. 

Годишен абонамент на периодика за 2019 г. 

 на стойност 4737, 91 лв.  

 

67 загл. 

Обработени библиотечни единици 636 т. за 2018 г. 

897 т. за 2019 г. 

Отчислени регистрационни единици с временна регистрация 25 т. за 2018 г. 

30 т. за 2019 г. 

Отчислени периодични издания с траен режим на съхранение 

от ЕКП, АКП и АКП1  

1023 т. за 2018 г. 

1266 т. за 2019 г. 

Сканирани файлове на „Вечерна Бургаска поща“(1937-1938 г.)  1100 файла за 2018 г. 



Сканирани файлове на „Вечерна Бургаска поща“(1937-1938 г.)  116 файла за 2019 г. 

Прехвърлени период. издания от Ч2 и Ч3 в Ч4, Ч5, Ч1  42 т. за 2018 г. 

89 т. за 2019 г. 

Вписване на получените броеве и книжки от депозита в поле 

„Текуща регистрация“ в ЕКП 

52 Дп за 2018 г. 

51 Дп за 2019 г. 

 

Изготвил: Библиограф Мариана Узунова 

 

 

Читалня „Текуща периодика” 
 

Читалня „Текуща периодика” е социална Читалня, предоставяща безплатен 

достъп до допълнително абонираните от Библиотеката периодични издания. Които 

за 2018 г. са били 10 заглавия, а през 2019 г. – 14 заглавия, общият брой 

библиотечни единици на Читалнята за текуща периодика през 2019 г. е 2287.  

По вид те са вестници. По област на знанието те са разпределени в шест 

отдела: журналистика – 71, социални науки – 1811, право – 1, рекламно дело – 54, 

спорт – 359, худ. литература – 1.  

Изготвил: Библиограф Цвета Узунова 

 

 

 

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 6279 тома и разпечатани за тях 

4617 фиша. 

4.1.1. Обработени депозитни екземпляри 3074 библ. ед.; Обработени 57 

депозита 

Книги - 3060 т. /от тях книги на бълг. ез.-2949 т. и Книги на лат.ез.-

125 т./ 

Карти - 14 бр. 

CD/DVD - 0 бр. 

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

САT разпечатани 2762 кат. фиши /Бълг. ез. - 2638 кат. фиши и лат. ез. - 124 кат. 

фиши/ 

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

др. 

Всичко – 3205 библ. материали  -  1855 кат. фиши  

Книги –  3205 т. 

Ръкописи -  ------ 

CD, DVD -   ------ 

От тях: 3158 книги /3111 книги на бълг. ез. - 1789 кат. фиши и 47 книги на 

лат. ез.- 66 кат. фши/ 



 Първоначално качване - на първични данни от описанието в ЕК – 1021 тома, 

като се определя и фонд. 

 Прехвърляне на книги от един в друг фонд – 400 тома – поправките са 

отразени в Генералния азбучен каталог /АК/ и на 14 тома в Електронния каталог 

 

Работа в електронния каталог 

 Отчисления в Електронен каталог Книги – 900 библ. ед. /от всички 

отчисления в размер на 11419 библ. ед./ 

 Ретроконверсия - качени стари книги в ЕК – 2519 тома – добавяне на инв. 

номера и сигнатури, но и редакции и допълнения в много полета. За някои от тях са 

отворени нови записи в БД CAT (74 записа), което включва пълно описание - с 

прекласиране, предметни рубрики, развити имена на авт. отговорност и др  

 Редакции в БД CAT или БД Ретро Бургас: приблизително 3837 записа – 

тези са специално записани и отчетени, но има и много нерегистрирани.  

Работа в генералния каталог 

Реализирани разпечатки:  

 През 2018 г. бяха разпечатани 4617 фиша за новообработената 

литература  

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

установяване на липси в каталога - около 90 бр. 

Нареждане на фиши: 

През 2018 година в Генералния каталог са наредени 5051 каталожни. Като 

разпечатаните каталожни картички се нареждат първо в картотеката за нови фиши и 

след това в каталога. Старите фиши са от върнатите при работа по каталозите на 

Заемна служба. 

Реализирани фишови отчисления:  

 От Генералния каталог бяха отчислени 6548 тома от актовете за 2018 г. 

и 2019 г. - при подадени списъци и талони. Ако сметнем средно по 2 извадени фиша 

на заглавие –приблизително 13000 фиша. 

 Нанасяне промени, свързани с реализираните отчисления в читателския 

азбучен каталог /АК1/ в Заемна служба (август 2019 г.) на 2470 фиша 

 При прехвърляне на стари книги от един фонд в друг са обработени 

около 400 фиша. Цифрата е приблизителна, защото не се отчитат на фиши, а се 

изваждат освен основната картичка и препратките.   

 

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.  

 Оказване на методична помощ за попълването на Ретробазите. 

 

 

Изготвил: Главен библиограф Гергана Георгиева 
 

 

 



 

ІІІ. Библиотечна, справочно-

библиографска и информационна 

дейност 
 

През отчетния период /2019 г./ Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. 

Бургас е посетена от 31568 ползватели, раздадени 77059 библиотечни документи и е 

регистрирала 4070 нови читатели. Посещенията на сайта на библиотеката през 2019 

година са 14099 

 

Отдели Читатели  Посещения  Заети 

БД 

 

 План Изп. План Изп. План Изп. 

Заемна служба  2937  22523  60399 

Детски отдел  1328  5742  16854 

Научни читални  344  4368  17020 

Общообразователна 

читалня 

   1823  2739 

Изкуство  180  4840  8520 

Краезнание       

Текуща периодика    2879   

Методичен отдел       

Стандарти    3   

 

 

При отчитането на основните цифрови показатели за 2019 година записаните 

нови читатели са се увеличили с 246, при посещения и раздадените библиотечни 

документи също се наблюдава увеличение с 10 %, което е един отличен резултат. 

По отношение регистрирани читатели най-много са децата под 14 годишна възраст 

от 988 бр. рег. чит. за 2018 г. на 1371 бр. регистрирани читатели за 2019 г. 

През 2019 г. продължи традицията за колективни посещения на ученици за 

запознаване с обслужването, справочния и информационен масив на библиотеката и 

провеждането на открити уроци, мултимедийни презентации по определени теми 

(включени в учебния процес), организирани и провеждани от обслужващите отдели. 

През отчетната година се наблюдава повишен интерес към библиотеката, 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. 

През 2019 година на Заемна за възрастни са: 

 Регистрирани 2937 читатели. 

 Осъществени са 22 523  посещения. 

 Раздадени са 60 399 библиотечни документи. 

 

За периода на лятната отпуска, когато не работят читалните, в Заемна за 

възрастни са регистрирани 153 читатели, осъществени са 1900 посещения и са 

раздадени 4861 тома библиотечни документи. 

2019 е една успешна година за Заемна за възрастни на Регионална 

библиотека. За първи път от 5 години насам е налице не само положителна, а и 

устойчива тенденция на увеличаване на читателите ( + 658). За справка – през 

предшестващите две години увеличаването е било минимално (+10 до 20), а през 

2019 година и читателите, и раздадените библиотечни документи  са значително 

повече. Причините за тези положителни резултати са в  проведените повече 

инициативи от библиотеката, които подпомагат да се подсили интересът към 

четенето. Сред тях са проведените два дни на отворените врата  по време на 

Националната библиотечна седмица (15 май) и Празника на града. Тогава са 

записани 188 нови читатели.  

Години наред основното ядро читатели на Заемна са над 28 години и при тях 

увеличаването е най-голямо (+546).  

Добрият резултат е, че са се увеличили читателите до 18 години (ученици и 

студенти - +333; +550). В тази група влизат и читателите на възраст до 14 години 

(96), за които се доставят библиотечни документи от Детския отдел на 

библиотеката. 

 По категории най-голямо е увеличeнието на читателите от хуманитарните 

науки (+211), следвани от т.н. категория Други (+100), която е сборна.  

Посещенията са с 2117 повече спрямо 2018 година.  

Всички тези положителни резултати се дължат и на по-точното отразяване на 

статистическите показатели в електронните бази данни.  

Изводи: 

 Успешна година за Заемна за възрастни – повече читатели и повече 

посещения. 

 По-добри реализирани инициативи на библиотеката – по-добри 

получени резултати. 

 Възобновен е интересът към четенето на ученици, студенти и най-

малките граждани на Бургас - децата. 

 Закупени са много нови библиотечни документи, които привличат нови 

читатели.  

 

1.2. Раздадени библиотечни документи по отрасли на знанието за 2019 

година.  Анализ на цифровите показатели.  

 



През 2019 година в Заемна за възрастни са заети: 

 

Литература 2018 г. Сравнение 2019 г. 

 

Общо 52 071 тома   < 60 399 тома 

Художествена 

литература 

42 279 тома < 47 490 тома 

Специализирана 

литература 

9792  тома < 12 909 тома 

Периодика 2  тома < 10 тома 

 

По-добро комплектуване, по-добра работа с фондовете, участие в проекти на 

Министерство на културата и съответно повече нови книги, по-добро отчитане на 

заетите библиотечни документи. Това са основните причини за един много добър 

резултат, а именно с 8328 повече раздадени библиотечни документи на Заемна 

спрямо 2018 година.  

Няма отрицателни показатели, с изключение на раздадените библиотечни 

документи на руски език, които предходната година бяха с положителен резултат. 

Вероятно е необходимо докомплектуване на наличните библиотечни документи на 

руски език със съвременна руска литература.  

Има значително увеличение на заетите библиотечни документи на английски 

език, а именно с 144, поради обновяването на фонда от дарения, на които се прави 

временна обработка и достигат по-бързо до читателя.  

От дарения на свободен достъп вече има и книги на други езици (корейски, 

норвежки, японски), от които са заети 56 библиотечни документи. Има и детски 

книжки на английски и немски език.  

С най-голямо увеличение са заетите библиотечни документи по история (с 

751 повече). Те се търсят, както от студентите на Университет „Асен Златаров”, 

така и от читателите, които обичат да четат нови интересни факти по история на 

България, биографии на исторически личности и събития.  

Изключително голям е интересът към библиотечните документи от 

обществени науки (2386 тома), политика, право, педагогика, икономика (+506). 

Голямо е търсенето на библиотечни документи по приложна психология и 

изотерика (+388).  

Отлив има само при библиотечните документи по изкуство. Причините са в 

недостатъчното комплектуване на нова литература. 

Съотношението библиотечни документи художествена: специализирана 

литература  отново е 3,5:1. За предходната година е било 4,5:1. Това съотношение 

показва по-разнообразни читателски интереси, но потвърждава, че основно се 

търсят библиотечни документи художествена литература.   

Заетите периодични издания са малко повече от предходната година, тъй 

като има получени няколко по-нови издания, но те са нищожен дял сред заетите 

библиотечни документи – периодични издания 10 броя, книги - 60 399. 

Изводи: 

 Комплектуването е ориентирано към удовлетворяване на читателските 

търсения. 



 Във фонда на Заемна са постъпили много нови библиотечни 

документи, набавени чрез: 

 Участие в проекти 

 Закупуване на търсени от  читателите заглавия, които са отразени в 

база Комплектуване 

 Дарения 

 В електронната база се отразяват и библиотечни документи на 

читатели, които по фотоначин ползват библиотечните документи на място без да ги 

изнасят от библиотеката. 

 Възможността на читателите да заемат до 10 библиотечни документи  

допринася за по-голямата  обръщаемост на фонда. 

 

1.3. Организация на обслужването на читателите. 
Обслужването на читатели в Заемна за възрастни се извършва по електронен 

път - от регистрацията до заемане на библиотечни документи. През годината имаше 

много проблеми, свързани с електронно въвежданите данни, като проблемите 

основно са в софтуера и интернет връзката. В средата годината стана срив в 

системата и се изтриха заетите библиотечни документи от читателите. 

Възстановяването на изтритите данни се извърши по заемните бележки. Това 

показва, че няма 100 процентова сигурност на електронното обслужване и 

потвърждава необходимостта от периодична проверка и редакция на електронната 

база данни за допуснати грешки при регистрацията на читателите и въвеждането на 

библиотечните документи.  

На регистрационното звено са: 

 Регистрирани 2937 читатели; 

 Издадени 1801 карти;  

 Издадени 65 броя абонаментни карти на читатели, регистрирани 

в други отдели на библиотеката; 

 По касов апарат са издадени 1501 бона на стойност  5128,90 лв. 

Осъществени са повече от 300 обаждания по телефона до читатели, с цел 

напомняне за връщане на библиотечни документи, чиито срок на заемане е изтекъл, 

включително и възможността за презаписване. Читателите имат възможност за 

удължават срока на заемане по телефона и по е-майл. 

Поемаме ангажимент да уведомим читателите при връщане на търсени, но 

липсващи към момента библиотечни документи. Запазваме ги за срок от 5 дни след 

обаждането.  

Библиотекарите отговарят на запитвания на читателите по електронен път и 

телефона.  

За улеснение на малките читатели, при невъзможност да стигнат до Детския 

отдел, библиотечните документи се доставят на Заемна.  

На два пъти през годината - за празника на града и за Коледа, читателите на 

Заемна бяха изненадани с подаръци – увита във вестник книга. 

 Прегледани са електронните и отделени в обща поредица хартиените карти 

на закъснелите читатели за 2018 година 

Резултатите от работата по обслужването на читателите се отразяват редовно 

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

вариант на дневника.  

Изводи: 



 Обслужването на читателите изцяло е съобразено и е в съответствие 

със Закона за защита на личните данни. 

 За по-добра организация на работа е необходимо:  

 Да се отстранят проблемите в софтуера и интернет връзката, които 

пречат на обслужването на читателите 

 Да се закупи нов софтуер за обслужване на читателите, който да отчита 

и статистика 

 Да се повишават квалификацията и професионалните умения и знания 

на библиотекарите 

 

1.4. Организация на работата по опазване и прочистване на 

фондовете. 

Работата по опазването и прочистването на фондовете е основна задача на 

работещите на Заемна. Тя е част от процеса на обслужване на читателите и 

гарантира поддържането на фондовете в актуален вид. 

Към месец януари 2020 година Подръчният фонд на Заемна за възрастни e 

153616 тома библиотечни документи.  

Приети са 2810 тома библиотечни документи. 

Отчислени са 4633 библиотечни документи по причини: 

 физически изхабени - 4300 тома; 

 многоекземплярни – 163 тома; 

 остарели по съдържание  - 170 тома; 

Основно прочистени са и въведени в електронните бази данни (Ретро Бургас, 

Ретро НБКМ и КНИГИ) библиотечните документи от отдели 63, 64/69, 0, 1, 2 и част 

от литературознанието.  

В Основен фонд са постъпили 1650 тома библиотечни документи синя и 

червена сигнатура (книги). Отчислени са 4152 тома библиотечни документи. От 

Основен фонд към други фондове (Краезнание) са прехвърлени 264 тома 

библиотечни документи.  

Така към 1 януари 2020 година Основният фонд на библиотеката наброява 

182 204 тома.  

Отчисленията са направени във връзка с ретроконверсирането на фондовете, 

което изисква прочистването им от физически изхабени, многоекземплярни и 

остарели по съдържание библиотечни документи. 

От Подръчен фонд и Основен фонд са талонирани, но непредадени за 

отчисляване 3781 тома библиотечни документи, поради невъзможност да се 

обработят.   

Талонирани са и невърнатите от читателите библиотечни документи от 2014 

година. 

В база КНИГИ са вкарани и редактирани 1865 тома библиотечни документи 

(1665 записа).  

Ретро Бургас и Ретро НБКМ са редактирани и допълнени с 2045 записа, от 

които 12 новосъздадени записа. Библиотекарите не са отбелязвали колко са 

въведените библиотечни единици.  



Проверката, която предшества въвеждането в ретро базите, включва: 

събиране на библиотечни документи от всички фондове; проверка в електронните и 

традиционните каталози и отчисляване. Това е причината ретроконверсирането да 

става с по-бавни темпове.  

Даренията, които постъпват в библиотеката, помагат да се обновят фондовете 

и да се попълнят с липсващи заглавия (Две от най-големите дарения са от 

библиотеката на НХК и Руския културно-информационен център - София). За целта 

бяха изготвени списъци със 140 ценни заглавия на библиотечни документи, които 

да се проверят и заменят, ако са получени от дарения. От постъпили  дарения са 

заменени приблизително 250 библиотечни документи в лошо състояние (износени, 

повредени). 

Осъвременяването на фондовете на чужди езици става също от дарения. На 

постъпилите  библиотечни документи (86 на английски език; 13 на немски; 7 на 

френски език; 2 на норвежки и 1 на шведски език) е направена временна обработка 

(Печат, сигнатура, превод на заглавието и кратка анотация). 

Изготвени са няколко списъка за докомплектуване на фондовете на Заемна. 

Двама библиотекари от отдела участваха в изготвяне на проекта на 

Министерство на Културата за нови книги (Прегледани  и включени в списъка са 

книги от 14 издателства). 

Редовно се попълва и редактира база Комплектуване - въведени са повече от 

60 търсени от читателите заглавия. 

За пореден път бе направена реорганизация на фондовете.  В края на месец 

март, при ретроконверсия, библиотечните документи от отдел „Техника” са 

преместени на Първия етаж в хранилището на дублетния фонд, след 5 отдел. 

Пренаредени бяха основно библиотечните документи Българска и Руска 

художествена литература; Философия и Политика в хранилището до Залата за 

свободен достъп. 

Веднъж в месеца, хигиенисти и технически изпълнители, почистваха и 

нареждаха библиотечните документи от Основен фонд. 

Техническите изпълнители и двама библиотекари участваха в нареждането на 

библиотечните документи, пренесени от хранилището в Братя Миладинови в 

хранилището на Детския отдел на библиотеката.  

Продължи редакцията на читателските каталози (АК1 и СК+) за отразяване на 

отчислените библиотечни документи от Подръчен и Основен фонд (предимно на 

руски език). Обработени са около 3000 каталожни картички от Генералния каталог. 

Традиционно, в края на годината, се изготви списък на библиотечните 

документи заменени срещу загубени. 

Изводи: 

 През 2019 година  продължи прочистването и реорганизацията на 

фондовете 

 Бяха формирани групи от хигиенисти, библиотекари и технически 

изпълнители за почистване на хранилищата  и нареждане на библиотечните 

документи 

 Продължи ретроконверсията на библиотечни документи, издадени  

преди 1990 

 Набавиха се много нови библиотечни документи, чрез дарения и 

участие в проекти 



 Част от библиотечните документи, в лошо състояние и невърнати от 

читатели, бяха възстановени от Дарения. 

 

1.5. Справочно – информационна дейност. 

Справочно-информационната дейност на Заемна е свързана с обслужването 

на читателите. През 2019 година са документирани 200 устни справки, за които са 

използвани 1077 библиотечни документи. Почти 100 процента (199) са тематични 

справки и само една е библиографска. Няма записани неудовлетворени справки. 

Информираните лица са 203.  

Проведени са 9 броя ББЗ със 162-ма ученици то Детска градина „Златно 

ключе”, Училище „Френе”, Детски център „Патешон”, Център за подкрепа на 

личностното развитие, ПГТ „Асен Златаров”, Професионална техническа гимназия 

– Бургас. Заемна бе посетена от колеги от Регионална библиотека „Проф. Боян 

Пенев” - Разград и от Почетния консул на Република Корея.  

За информация на читателите относно новонабавените библиотечни 

документи в Залата за свободен достъп са оформени 174 витрини нови книги, с 

включени в тях 1147 библиотечни документи. Това е по-добър резултат в сравнение 

с 2018 година, тъй като са постъпили повече нови библиотечни документи.  

За 2019 година безплатен интернет са ползвали 63-ма потребители. 

Осъществени са 151 посещения. От месец септември в сградата на ул. „Булаир” има 

безжичен интернет (wi-fi). 

В електронната картотека по Литературознание са въведени 129 записа от 10 

нови литературни сборника. За следващата година е планирано описването на 

сборници, излезли преди 1990 година, които по-рано са били пропуснати.  

Направена бе ежегодната инвентаризация на Справочната сбирка, липси не 

са открити.  

За поредна година участвахме в инициативата „Библиофенско лято”. По два 

часа ежедневно на Заемна за възрастни работиха шестима доброволци - за периода 

от 9 юли до 30 август 2019 година. Заедно с библиотекарите и техническите 

изпълнители те извършваха различни дейности - почистваха библиотечните 

документи с машината за почистване, сменяха надписите на каталожните 

чекмеджета , изработваха буквени разделители за онагледяване на фондовете. 

Доброволците участваха в пренареждането на фондовете, бяха запознати как се 

търси информация по електронен път и чрез традиционните каталози. Две от 

доброволките направиха списъци на библиотечните документи на чужди езици, 

които нямат инвентарни номера и са с временна 

Извод: Като цяло по-добро и по-всеобхватно е информационното обслужване 

на читателите.  

 Повече са удовлетворените справки по различни теми. 

 По-добро е отразяването на тези справки в документацията. 

 Осъществени са повече ББЗ-та, тоест по-голям е интересът към 

библиотеката. 

 Необходимо е по-ритмично да се описват статиите от литературните 

сборници.  

 

1.6. Масови инициативи. 



Годината бе разнообразна и богата откъм масови събития (13), организирани 

от Заемна, на които са присъствали общо 570 посетители. Характерно бе, че една 

част от събитията бяха в партньорство с бургаския художник  и краевед Митко 

Иванов и учителката по литература Иванка Стайкова.  

Митко Иванов, с няколко презентации, пред пълни зали от слушатели, 

представи интересни и малко популярни факти от историята на Бургас. Той направи 

виртуална разходка из стария Бургас и къщите на бургаските будители, говори за 

известни бургаски личности и родове. За празника на града Никулден Иванов 

постави пред читателите въпроса Има ли морска градска култура, необходим ли е на 

Бургас морски музей?  

Интересен момент от историята на града ни е пребиваването на фелдмаршал 

Дибич в Бургас по време на Руско-турската война от 1928-1929 година. Фактите от 

това пребиваване бяха представени с презентация пред ученици от Търговската 

гимназия и историци. 

Ученици от клуб „Приятели на библиотеката” към ПГХТ „Асен Златаров” 

проведоха няколко от заниманията си в библиотеката. Те включваха разговори на 

тема: Езикът на българските писатели (Ботев и Вазов),старите и новите правописни 

правила и отражението им в литературните произведения. Заключителното си 

занятие учениците проведоха в Етнографския музей на тема Традиции и обичаи, 

описани в художествените произведения (Вазов „Чичовци” и Каравелов „Българи от 

старо време”). 

За 210-годишнината от рождението на Гогол участвахме в обсъждането на 

филм за живота и творчеството на писателя-комедиограф. 

Проведена бе и вечер, посветена на 220 години от рождението на Пушкин, с 

участието на ученици от ГЧЕ „Васил Левски”, НУМСИ „Панчо Владигеров” и 

театър „Кръгозор”.  

По повод 9 май, Ден на Европа, бе представена музикално-литературната 

програма „Отново оживени в паметта ни”.  

Традиционният музикален поздрав на учениците от НУМСИ „Панчо 

Владигеров” към библиотеката и читателите й бе по повод 8-ми март – празника на 

жената и пролетта.  

За всички бележити дати се оформяха витрини във фоайето на библиотеката и 

Залата за свободен достъп, чиято цел е да информират и насочат читателя към 

актуалните събития на деня.   

Във фоайето на библиотеката са направени 30 витрини с включени в тях 739 

библиотечни документа. Най-голям интерес предизвикаха следните теми: 

 Десетилетие на семейното фермерство (2019-2028) 

 Любовта и виното в световната литература 

 Химията – ред и изненади 

 Природата – дом за нас и вдъхновител за лечение чрез слънце, въздух и вода 

 Лято и книги на чужди езици- да съчетаем приятното с полезното  

 Образованието през Възраждането 

Традиционните празнични витрини за Никулден, Бъдни вечер и Коледа бяха 

допълнени с предложения към читателите да осмислят празниците с книга в ръка. 

 

Извод:  

Като цяло масовите инициативи не бяха еднотипни и ограничении, а 

разнообразни и интересни. Радваха се на засилен интерес от страна на гражданите.  



 

1.7. Квалификация. 

Квалификацията на Заемна е предимно индивидуална.  

С цел опазване на фондовете, се проведе обучение по възстановяване на 

библиотечните документи (почистване и подлепване) от Искра Цветанска от 

УНИБИТ. Участваха един библиотекар и двама технически изпълнители.  

Извод: 

Като цяло квалификацията е еднозначна и недостатъчна.  

 

1.8. Персонален състав. 

Към края на 2019 година на Заемна за възрастни работят 5 библиотекари на 

пълен работен ден; 3 технически изпълнители на регистрация и в Заемна. Този 

състав трябва да е постоянен, за да се обезпечи 9,5 часова работа с читатели. 

В края на годината единият от техническите изпълнители, който работи като 

регистратор и технически изпълнител, бе пренасочен към Регистрация  Читални.  

 

1.9. Материална база. 

През януари 2019 година в Залата за свободен достъп бяха монтирани четири 

камери, които даваха възможност да се наблюдава движението на читателите. В 

края на ноември камерите бяха демонтирани и пренасочени към сградата на Булаир.  

Подменено бе част от осветлението в хранилището, дублетния фонд и 

регистрация. 

Закупена бе Машина за почистване на книгите, поставена в каталожна зала.  

При почистването с UV лампи се убиват всякакви бактерии и микроорганизми за 10 

секунди.  

Закупено бе хартиено лепило Planetol на водна основа за залепване на 

книгите. 

Монтиран бе звънец във фоайето на библиотеката за читателите в 

неравностойно положение (месец октомври 2019).  

Бяха спрени всякакви ремонтни дейности, тъй като започна да се изпълнява 

проектът за нова библиотека в Немското училище от средата на годината 

(08.08.2019). Срокът за изпълнение е 380 дни. Ако в края на 2020 година не се 

осъществи преместване, е необходимо: 

 Да се подменят разделителите в залата за свободен достъп. 

 Да се боядисат стените. 

 Да се почисти и ремонтира покривът на сградата. 

 Да се осигури още един компютър. 

 

Изготвил: Главен библиотекар Иванка Йовкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Детски отдел 
 

Статистическа част 

 

Библиотечни показатели 2018 год. 2019 год. 

 Нови читатели 1143 1328 

 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  

4959 

 

1127 

16 

 

556 

587 

 

184 

516 

375 

33 

1 

3 

11 

4741 

 

1327 

1 

 

650 

678 

 

187 

547 

594 

 Раздадени 

библиотечни материали: 

 книги 

 периодични издания 

 касети 

 на български език 

 на френски език 

 на английски език 

 на руски език 

 на немски език 

9780 

 

9780 

 

 

9723 

4 

32 

13 

8 

7481 

 

7481 

 

 

7481 

-- 

-- 

-- 

-- 

 Отрасли на знанието: 

 0                                                                 

 1 

 2 

 3 

 5 

 61 

 62/64/69 

 63 

 7 

 793/799 

 80 

 82 

 

73 

48 

45 

70 

58 

36 

28 

33 

38 

27 

24 

36 

 

31 

36 

33 

53 

46 

26 

21 

33 

42 

44 

29 

36 
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 91 

42 

37 

38 

31 

 Детска отраслова литература 595 499 

 Детска художествена литература 9185 6992 

 

Читалня към „Детски отдел” 

 

 

Библиотечни показатели 

 

 

2018 год. 

 

2019 год. 

 Всичко посещения: 

 по възраст: 

*до 14 год.   

*други 

 по пол: 

*мъже 

*жени 

1417 

 

1354 

63 

 

573 

844 

801 

 

752 

49 

 

385 

416 

 Раздадена литература 

 книги 

 периодични издания 

 на български език 

 на английски език 

1098 

1092 

6 

1096 

2 

941 

935 

6 

936 

5 

 Детска отраслова литература 544 441 

 Детска худ. литература 548 500 

 Устни справки 

 Организирани събития 

196 

54 

191 

43 

 

Описателна част на статистическите данни от Заемна служба към „Детски 

отдел”: 

 Новозаписани читатели – 1328 

 Посещения – 4741 

 Раздадени библиотечни материали – 16854 

 Посещения в читалня – 801 

При сравнение на данните от 2018 г. и 2019 г. се наблюдава запазване на броя 

на регистрираните читатели.  

Раздадените през 2019 година библиотечни документи - 7481 броя отразяват 

реалните резултати за движението на библиотечния фонд в Детски отдел. 

Сравнителният анализ с предходните години показва известно завишаване на 

показателите. Броят на регистрираните през 2019 година читатели бележи ръст със 

185 повече от предходната година. Тази тенденция има относително стабилен ръст, 

като за следващият отчетен период е планирана да бъде завишена. 

Читателският състав на Детски отдел изглежда по следния начин: 

 Най-голям е броят на учениците от основна образователна степен - 594,  

 Ученици начален курс – 547 и 

 Деца в предучилищна възраст – 187. 

Раздадени библиотечни материали: 16854 



 художествена литература – 9992 

 отраслова литература – 6862 

Наблюдава се спад при търсенето на отраслова литература. Това се дължи на 

заниженото четене на традиционни книги сред децата, както и на четенето въобще, 

на интернет, като средство за бързо намиране на информация, което децата 

използват за писане на домашни и подготовка за училище и др. През ваканциите, 

през летния период и при провеждането на „Клуб Библиотечно лято”  

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

период от годината. 

 

Читалня „Детски отдел” 

Описателна част на статистическите данни:  

 Посещения –801 

 Раздадени библиотечни материали – 941 тома 

 Устни справки – 191 

При сравнение на данните от 2018 г. и 2019 г., през 2019 г. се наблюдава 

относителен спад броя на посещенията в читалня и на ползваните книги, но броят 

на осъществените справки е почти същия ( 191 за 2019 година, сравнено със 196 за 

2018 година) 

 

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 191 устни справки.  

 

Ежедневна и основна работа с читатели и читателска база: 

 Статистика и поддържане на електронния дневник на детски отдел. 

 Презаписване, регистриране и картотекиране на нови читатели. 

 Разпределяне на активни и неактивни читатели и прибиране по места. 

 Периодично проследяване на закъснели читатели и уведомяването им. 

 Обслужване на читатели. 

 Консултиране на читатели - лично и по телефона. 

 Удължаване срока на книги - на място и по телефона. 

 Поддържане кът за годишнини на събития и автори. 

 Работа с касов апарат – събиране на такси от нови и презаписани  

читатели.  

 Попълване на база „Комплектуване” с информация за търсени нови 

книги, които не са налични в Детски отдел. 

 Подреждане на новопостъпили книги и предоставяне на снимки и 

информация за Фейсбук страницата на Библиотеката. 

 Периодично въвеждане на електронни картони на нови читатели. 

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

 Поддържане и прочистване на читателската картотека. 

 



Комплектуване, организация и опазване на библиотечния фонд в Детски 

отдел: 

През изминалата 2019 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, както и в изложението „С книга на плажа” – 

2019 г., където имахме възможност да подбираме книги от различни издателства, 

участници в изложението.     

Дейности, свързани с библиотечния фонд: 

 Поддържане на АКД и ЗКД. 

 Периодично прочистване на фонда от физически изхабени, 

многоекземплярни, остарели по съдържание библиотечни документи. 

 Изготвяне на актове за отчисление - 30 бр., като част от тях са 

предадени на отдел Комплектуване, а останалата част предстоят да бъдат 

предадени. 

Ретроконверсия на:  

 българска детска художествена литература – 1502 бр. записи  

  (3337 книги);   

 детска отраслова литература – 447 бр. записи (926 книги); 

 Подреждане и прочистване на фонд Заемна.  

 Подреждане и прочистване на българска художествена литература, чужда 

художествена литература и отраслова литература  от хранилище. 

 Изработване и подмяна на разделители във фонд Заемна. 

 Обработка, подреждане и съхранение на периодичния печат по абонамент. 

 Подреждане, съхранение и подготовка за обработка на периодиката по 

депозит. 

 Работа с копирна техника. 

 Извършване на справки и обслужване на читатели с фонд периодика, 

основен фонд синя и червена сигнатура и I и II височина, намиращи се в сградата на 

ДО. 

 

Организиране и популяризиране на библиотечни събития: 

Приоритети в работата на Детски отдел през 2019 г. бяха: иницииране на 

събития, популяризиращи дейността на  библиотеката, разкриването на 

документалния й фонд, привличането на нови читатели и утвърждаването на 

четенето, като най-значим процес в живота на подрастващите.  

През 2019 г. Детски отдел организира и/или участва в 43 събития с 1640 бр. 

участници. 

Събитията са обвързани с празници от календара, чествания, ревюта на нови 

книги, среща с детски автор, 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 интерактивната пясъчна кутия по проект „Опознай Земята – 

пази я” и др.  



През 2019 г. в Детски отдел активно се работи по проект „Опознай Земята – 

пази я”, който представлява интерактивна пясъчна кутия. Пясъчната кутия е 

закупена и монтирана благодарение на проекта "Опознай Земята - пази я!", който 

Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас спечели през 2018 г. и е 

финансиран от фондация "Глобални библиотеки". Проектът предизвика интереса на 

жителите на Бургас и на гостите на града. В Детски отдел имаше много посещения, 

свързани с пясъчната кутия, които ще продължат и през 2020 г. Цели класове с деца 

от училищата посещаваха отдела и провеждаха открити уроци по „География” и 

„Околен свят” с помощта на пясъчната кутия. Тя предизвика интереса и на медиите 

– Черноморие БГ, Радио Фокус, Канал О, Скат ТВ и др.  

Голям интерес има от страна на децата към „Клуб Библиотечно лято”, която 

се провежда през лятната ваканция през периода юни – септември.  

През 2019 г. в Детски отдел поставихме началото на Читателски клуб 

„Слънчевите коментатори”, чиято цел е да обучим децата в умения за критично 

четене, оценка и подбор на качествени четива на база текст, илюстрации, 

оформление на книжното тяло и други важни за развитието на четенето критерии. 

Идеята на клуба е да се четат само нови книги, които да бъдат обсъждани и оценени 

от самите деца. Всички инициативи на Детски отдел имат за цел да привлекат 

повече деца, които да посещават отдела и да станат наши читатели. 

„Клуб Библиотечно лято”, Чителският клуб и Интерактивната пясъчна 

кутия доказват, 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, целогодишно се поддържа фейсбук страницата на 

библиотеката. В нея се анонсират и отразяват всички събития и се поддържа 

контакт с читателите – запитвания за книги, презаписвания на заета литература, 

покани за събития. По-значимите инициативи са отразени и в медиите. 

Предвид по-широката информираност на читателите за новопостъпилите 

книги, в заемната на отдела целогодишно се поддържа витрина „Нови книги”, която 

представяме на потребителите в интернет чрез фейсбук страницата на библиотеката. 

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.   

 

Културна програма на Детски отдел за 2019 г. в дати: 

 9 януари – Посещение на ученици от III "a" клас на СУ "Йордан Йовков" - 

Бургас по повод интерактивната пясъчна кутия. 

 10 януари - Посещение на ученици от III "6" клас на СУ "Йордан Йовков" 

- Бургас по повод интерактивната пясъчна кутия.  

 11 януари - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 14 януари – Посещение на децата от IV група на ДГ "Изгрев" – Бургас 



 16 януари – Посещение на читатели на Детски отдел по повод пясъчната 

кутия 

 28 януари – Посещение на ученици от V "a" клас от ОУ "Антон 

Страшимиров" - Бургас за открит урок по география 

 29 януари – Посещение на ученици от V "б" клас от ОУ "Антон 

Страшимиров" - Бургас за открит урок по география 

 12 февруари – Посещение на дечица от ДГ "Веселушко"к-с Изгрев в 

Детски отдел по повод  интерактивната пясъчна кутия 

 15 февруари - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 22 февруари - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 1 март –  Инициатива „Децата и мартениците” в партньорство с НЧ „Изгрев 

1909” – украсяване на дърветата в парк „Изгрев” 

 15 март - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 22 март – Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 2 април - Посещение на деца от Детски център”Патешон” по повод 

Международния ден на детската книга 

 10 април - Посещение на деца от ДГ ”Звездица Зорница” група ”Делфинче”- 

запознаване с библиотеката и презентиране на интерактивната пясъчна кутия 

 11 април- Посещение на деца от ДГ ”Звездица Зорница” група” Светулка”- 

запознаване с библиотеката и презентиране на интерактивната пясъчна кутия 

  12 април - Посещение на деца от ДГ ”Звездица Зорница” група” 

Таралежче”- запознаване с библиотеката и презентиране на интерактивната пясъчна 

кутия 

 12 април - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 19 април - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите 

литературни коментатори” в Детски отдел. 

 23 април – Международен ден на книгата и авторското право 

 30 април- Посещение на ученици от 3 б клас на НБУ ”Михаил Лъкатник” по 

повод интерактивната пясъчна кутия 

 30 април - Посещение на ученици от 3 в клас на НБУ ”Михаил Лъкатник” 

по повод интерактивната пясъчна кутия 

 30 април – Посещение на ученици от 3 д клас на НБУ ”Михаил Лъкатник” 

по повод интерактивната пясъчна кутия 

 17 май - Среща на участниците в Читателски клуб „Слънчевите литературни 

коментатори” в Детски отдел.Закриване на клуба 

 20 май – Посещение на ученици от  НБУ ”Михаил Лъкатник” по повод 

интерактивната пясъчна кутия и визита на чуждестранни ученици по програма 

Еразъм 

 22 май – Посещение на деца от ДГ “Изгрев” по повод деня на славянската 

писменост и култура 

 31 май - Посещение на ученици от ОУ”Климент Охридски”, презентиране 

на пясъчната кутия и тържество по повод завършването на 4 клас 



 6 юни - Посещение на ученици от клуб “Млад журналист” към СУ “Христо 

Ботев”  кв. Черно море по повод интерактивната пясъчна кутия 

 11 юни- Посещение на деца по повод Интерактивната пясъчна кутия 

 4 юли – Откриване на клуб “Библиотечно лято” 

 11 юли до 08. август – Клуб „ Библиотечно лято” 

 9 август – Посещение на деца от ЦПЛР към храм “Св Богородица ”гр.Бургас 

 13 август – Посещение на деца от образователен център „Трите сови”  

 15 август – Клуб „Библиотечно лято”. Посещение на фестивал „С книга на 

плажа” 2019 

 22 август – Клуб „Библиотечно лято”  

 29 август - Закриване на Клуб “Библиотечно лято” 

 10 септември - Посещение по повод Интерактивната пясъчна кутия 

 28 октомври - Посещение по повод Интерактивната пясъчна кутия 

 10 декември - Посещение на деца от ДГ“ Изгрев с цел запознаване с 

библиотеката 

 

 

Изготвил: Главен библиотекар Красимира Люцканова 

 

 

3. Отдел „Изкуство” 
 

Сравнителна таблица за читатели: 

 

Разпределяне на читателите по специалисти 2018 2019 

- общо записани в отдел „Изкуство” 

- специалисти 

- студенти  

- ученици  

- други    

- общо посещения 

в отдел Изкуство -тук са включени и всички посетители на 

изложбите, изявите в залата, работа с 3D принтер, посетители на 

организираното от библиотеката изложение „С книга на плажа 

2018” 

228 

54 

7  

150 

17 

5929 

 

 

180 

67 

21 

74 

18 

4840 

 

 

Сравнителна таблица на раздадена литература 

 



Раздадена литература 

по вид:  

 

Общо: 

      книги 

      периодика 

      графични издания 

      DVD 

      АК 

      CD  

    грамофонни плочи 

    нотни издания 

2018 

 

 

8073 

1246 

589 

1065 

262 

165 

1726 

271 

2749 

2019 

 

 

8520 

1894 

561 

1139 

532 

145 

1306 

306 

2637 

 

 

Анализ на цифровата част на отчета за 2019 

1. Работа с читателите 

През 2019 г. общият броят на новозаписаните читатели е по-малък от 

предходната година. Увеличен е единствено броят на новозаписаните студенти и 

специалисти като това се дължи на доброто партньорство с филиала на в Бургас. 

По-голям е броят на раздадената литература, основно книги и графични издания, 

включени в обучителната програма на Академията. Продължава тенденцията 

читателите да ползват повече компютри, wi-fi и пространството на библиотеката за 

самоподготовка.  

Използват се всякакви форми на комуникация, за да бъдат удовлетворени 

всички читателски търсения – електронна кореспонденция по мейл и фейсбук, sms. 

Утвърдена практика е да се изпълняват  заявки за сканиране на документи за 

читатели, които живеят извън България, за да могат и те да се възползват от 

фондовете на библиотеката. 

Работим съвместно с различни младежки и не само организации, за да 

утвърдим Залата на библиотеката  като център за  събития с различен културен 

характер. 1510 броя са посещенията на тези събития през 2019 г. 

 

През 2019 г. продължиха организираните срещи и презентации с ученици от 

различни бургаски училища с цел запознаване на децата и младежите с 3D принтера 

и 3D скенера, които библиотеката притежава по проект на Фондация „Глобални 

библиотеки – България”. Наличието на тази техника и възможността за работа с 

нови технологии привличат в библиотеката различни групи потребители. За всички 

тях са отпечатани обекти по създадени от потребителите файлове. Част от 

отпечатаните обекти са избрани от интернет, предварително съгласувани с 

желанието на учениците и учителите. По време на тези обучения са изработени и 

детайли, сканирани с 3D скенера, обработени със софтуера към него и отпечатани.  

Ученици от ПГЕЕ, които са доброволци в библиотеката, организириха 

представяния на притежаваните от библиотеката роботи Финч в различни училища 

от града и региона. 

 

2. Комплектуване и организация на библиотечните фондове 

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

предимно с  дарения. 



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

Успешно в това направление е проектът на министерството на културата 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четени и информираност“. 

Специалисти от отдела участваха в двете сесии на проекта – извършиха подбор на 

литературата и подготвиха необходимите документи за кандидатстване. 

Инициираното и организирано от библиотеката изложение „С книга на 

плажа” и през 2019 г. се оказа добър и алтернативен начин за попълване на 

библиотечните фондове с нови издания.  

 Всички новопридобити CD, DVD и нотни издания бяха своевременно 

инвентирани и обработени в електронния каталог  на библиотеката. 

 Всички материали за отдела са  аналитично описани, което води до 

значително подобряване качеството на работа. 

 Стартира ретроконверсията на графични издания, издадени преди 1991 

година. 

 Проведена е пълна инвентаризация  на фонд „Периодика”.  

 По проект за развитие на регионални дейности към Министерството на 

културата /“Дейности на Регионална библиотека – Бургас за опазване и 

популяризиране на местното културно наследство“/съвместно с отдел „Краезнание“ 

е изготвена онлайн био-библиография на проф.Димитър Аврамов. 

 

Изложби и други творчески срещи, състояли се в залата на 

библиотеката. Част от тях са организирани съвместно с колегите от Заемна 

служба. 

 

Февруари 

Премиера на книгите на Александър Велков „Реквием за шампиона“ И 

„Музикално-сеничното изкуство в Бургас“ 

Представяне на книгата на младата бургаска поетеса Александра Димитрова – 

Лекси А.“Част от мен“. 

Художникът и историк Митко Иванов представи лекция на тема 

„Освобождението на Бургас: малко популярни факти от историята“ 

Творческа среща на Сдружение „Артпиерия“ 

 

Март: 

Среща-разговор с писателката Здравка Евтимова. 

Инж.д-р Искра Цветанска от УНИБИТ проведе обучение на библиотекари от 

РБ „Пейо Яворов“,свързано с малка реставрация и консервация на книги. 

Прожекция на филма „Поетът“,посветен на бургаския поет Христо Фотев. 

Среща, посветена на 210 години от рождението на Николай В.Гогол, 

проведена съвместно с клуб“Родник“. 

 

Април 

Представяне на интерактивната образователна изложба на Гьоте институт 

„Младежка музика от Германия“ и провеждане на открит урок по немски език с 

ученици от ПГТ. 

 

Май  



Изложба „Образите на св.Седмочисленици в съвременната българска 

иконопис“. 

Митко Иванов представи лекция на тема „Истинската история на празника на 

светите братя Кирил и Методий в България и в Бургас“. 

 

Юни 

Изложба на Милена Димитрова и рисувателна школа „Елфина“ 

Вечер по повод 220 г.от рождението на Александър С.Пушкин, проведена 

съвместно с ПГЧЕ „Васил Левски“ Бургас. 

Изложба детски рисунки на Златин Златанов. 

 

Юли  

,,Artitecture“ – фотографска изложба на Димитър Георгиев 

 

Октомври  
Учебно-оздравителен семинар по системата „Норбеков“ 

Открит урок на ученици от ПГТ „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас 

Митко Иванов представи лекция на тема „Фелдмаршал Иван Дибич и 

непознатата история на гр.Бургас“ 

 

Ноември  

Сивместно с БИМ и Сдружение „Черноморска асоциация на жените“ лекция 

на тема „Бургазлийката“, лектор Росица Топалова. 

„Старият Бургас и бургаските будители“ лекция от Митко Иванов 

Изложна на школата по изкуства към НЧ „СЪГЛАСИЕ 1905“ ГР.БЪЛГАРОВО 

 

Декември 

Концерт на ученици от НУМСИ „Панчо Владигеров“, Младежки театър 

„Кръгозор“ и Младежка организация „Молодежка Ru“ по повод празника на град 

Бургас Никулден. 

Лекция на тема „Морската градска култура“ ОТ Митко Иванов 

Представяне на детска книжка „Аз съм Гунчо“ с автор Христо Милев. 

Детско коледно тържество на Британика 

Продължават посещенията на ученици и студенти за работа с 3D принтера и 

3D скенера. 

 

През лятната ваканция колегите от ОДК организират обиколка на 

забележителностите в града и Библиотеката е включена в програмата на децата. 

Част от тези деца стават читатели на библиотеката. В отдел „Изкуство” като и през 

изминалата година раздавахме книги от Детски отдел на желаещите в района. 

Продължава поддържането с актуални материали на витрините в Морското 

казино, както и участието в различни инициативи на Община Бургас за 

организиране на съвместни събития. 

За поредна година изключително успешна беше работата с доброволци от 

кампанията „Библиофенско лято 2019”. Младежите дигитализираха редки и ценни 

книги и  периодични издания от фонда на библиотеката. Помагаха активно във 

всички събития по време на изложението „С книга на плажа”. 

 



Ресурсен център към ГЬОТЕ-Институт, България 
Поддържани са контакти със специалистите от Гьоте-институт България. 

Посещавани са организираните от тях семинари. 

Приемани и отделяни за обработка са новите заглавия към ресурсния център. 

Обслужвано е с фонда през дните, в които няма методист. 

 

 

Изготвил: Главен библиограф Станислава Михайлова 
 

 

4. Отдел „Стандарти“ 
През изминалата 2019 г. в електронна база „Стандарти ” се въведоха 2 000 

записа, като с приоритет са депозитните стандарти. Успоредно с въвеждането се 

отделят всички отменени и не съществуващи стандарти на територията на 

Библиотеката, които на по – късен етап ще бъдат отчислени от фонда. 

Отчислиха се книги от фонд „Стандарти ” с остаряло съдържание или 

физически изхабени в 8 акта, или общ брой на библиотечните единици – 1 118. 

Извърши се инвентаризация на периодичните издания във фонд „Стандарти”. 

През изминалата година фонд „Стандарти ” има общо 3 посещения. Първата 

читателка беше експерт по дело. Бяха ѝ необходими общо 13 стандарта от раздел М 

: Текстилни и кожени материали и изделия. На втория читател му беше необходим 

стандарт от раздел Б: Нефтопродукти. За съжаление, на третата читателка фондът 

не успя да помогне, тъй като 10-те стандарта, които я интересуваха бяха нови -  

международни и европейски стандарти, създадени през близката 2018 година от 

раздел Л: Химически продукти и каучуково- азбестови изделия, с които фондът не 

разполага.     

 

Изготвил: Библиотекар експерт  Щиляна Колева 

 

 

5. Справочно – библиографска, 

информационна и  

краеведска дейност 
 

Отдел „Краезнание” 

Ритмично аналитично са описвани статиите от вестниците от Бургас и 

региона: 1 ежедневник, 1 седмичник, 6 общински вестници, 3 притурки към в. 

Черноморски фар, списание Море, както и части от книги, годишници и сборници. 

Всички списания набавяни чрез депозит са прегледани де визу като публикациите с 

краеведско съдържание са описани аналитично. Де визу са прегледани и описани 

националните литературни издания, както и вестниците: 24 часа, Труд, Култура и 

Църковен вестник. 



 

Сравнителни количествени данни за нарастването на електронна база 

Краезнание: 

 

 Краезнание до 2000 г. 

/Ретро/ 

Краезнание след 2001 г. Обединена база 

Краезнание 

2018 г. 8117 3130 11247 

2019 г. 3760 3360 7120 

 

Данните показват значителна разлика в показателите за 2018 и 2019 г. при 

Електронна база „Краезнание” Ретро. Прави се съответната анотация към тях и 

определяне на класификационен индекс съобразно Таблицата на краеведската 

литература. 

 

Сравнителни количествени данни за постъпленията във фондовете на 

отделинте Краезнание и Справочен: 

 

 Краезнание Справочен 

2018 г. 207 б.е 

Книги

 160 

59 б.е. 

Книги 57 
Периодика 

 42 

Графика 

 1 
СД 1 

Картогр. 

 3 

Атласи 

 1 
Атлас 1 

Отчислени няма няма 

Общ брой 8093 16093 

2019 г. 465 б.е. 

Книги 437 

69 б.е. 

Книги 64 Периодика 

25 

Графика 2 
Периодика 

5 
Картографск

и 1 

Отчислени няма 751 

Общ брой 8448 15411 

 

Прехвърлени от Справочен фонд в други фондове: няма. 

 

Инвентаризация:  



През 2019 година бяха проведени инвентаризации на фондовете: Краезнание 

/книги/, Справочен фонд /книги/, Старопечатни редки и ценни и Периодика 

/частична/. 

Справки: 

Устни: 94; писмени: 7; по електронната поща и по телефона: 31. 

Много от справките налагат освен издирването чрез традиционните и 

електронни справочни ресурси на библиотеката, преглеждане де визу на голям обем 

книги и периодични издания, сканиране на информацията и нейното предоставяне 

по електронен път. Извършването на устните справки е съпроводена и с 

предоставяне на читателя на съответните библиотечни единици от хранилището. 

Пълните писмени справки „Участие на поп певицата Алла Пугачова на фестивала 

Златния Орфей” и „История на СУ „Св. св. Кирил и Методий” бяха особено 

мащабни. При първата бяха сканирани всички публикации и изпратени по имейл на 

читателя. При втората, /246 библиографски описания/, бяха извадени всички тела на 

вестници, а преди да бъдат предоставени на читателите прегледани де визу и 

отбелязани с разделител. 

Библиографски справки в писмен вид. През изтеклия период са 

документирани 4 библиографски справки с намерени общ брой 269 

библиографски единици /Цвета Узунова/: 

 Публикации за композитора Георги Шагунов; 

 Пълна библиография от и за Симеон Димитров – режисьор, драматург, 

поет и педагог; 

 Кратка библиографска справка на статии на Петър Панчев – местен 

краевед; 

 Обширна библиография за Голямобуковския манастир „Живоприемний 

източник“ – история и култура (продължава). 

 

Отдел Краезнание осъществява кореспонденция с читателите по електронната 

поща, отговаря на читателските запитвания, а при необходимост препраща 

запитванията към други отдели на библиотеката. 

Проведени са 6 беседи по ББЗ. 

Навреме е изготвен и публикуван на сайта на библиотеката календарът 

„Бележити дати и събития в Бургаския край за 2020 г.“ 

 

През 2019 г. приключи ретроконверсията на фонд Краезнание. Поради 

естеството на фонд Краезнание и уникалния му характер, изданията не бяха 

налични в база Ретро НБКМ, което налагаше въвеждане на библиогафските 

описанията изцяло отново, сверяване с каталога и осъвременяване на индексите. 

През 2019 беше цифровизирана голяма част от фонда, съхраняван до този 

момент във вид на микрофилми. След преобразуването му в цифрови изображения, 

всеки от файловете /2500 файла/ беше изрязан съобразно съдържанието и 

преименуван, за удобство на обслужването. 

Библиографски записи в база „Краезнание“, общо за цялата година: 2 057 



Разпределени по месеци: Януари – 123; Февруари – 201; Март – 208; 

Април – 187; Май – 156; Юни – 203; Юли – 57; Август – 203; Септември – 210; 

октомври – 190; ноември – 161; декември – 142 /Цвето Узунова/ 

Културни прояви: 

Участие в изложбата, посветена на 130 години от създаването на 24 пехотен 

Черноморски полк /съвместна проява на ДА Архиви, РИМ Бургас и Регионална 

библиотека/, със специално подготвени и отпечатани фотоси на вестници, 

отразяващи героичната история на полка. 

През март се състоя прожекция на филма „Поетът“ по случай 85 години 

от рождението на Христо Фотев и разговор с автора на филма Росен Петров. – 

Организатор Теменуга Желева. 

Недялка Балева и Станислава Михайлова подготвиха мултимедийна 

библиография на проф. Димитър Аврамов.  

През октомври беше осъществен 90 – годишният юбилей на колегата Зара 

Ангелова. 

По повод Коледните празници отдел Краезнание подготви изложба - 

витрина с коледни картички. 

Празничен поздрав от малките коледари от детска градина „Моряче. 

 

Изготвил: Главен библиограф Златинка Калчева 
 

6. Научни читални за хуманитарни, точни 

и приложни науки „Владимир Василев” 
 

2.1. Цифрови  показатели: 

Посещения: 4 368 

Нови читатели: 344 

2.2. Раздадени библиотечни материали: тома.  

 

Всичко 
0 1 2 3 80 82/89 9 91 

Худ. 

лит. 

17020 
1046 365 154 8292 966 501 

129

6 
524 1069 

          

 

Отдели 5 61 62 63 7/79 

 

373 475 1401 257 301 

 

 

Години Посещения 
Раздадени 

библ.материали 
Нови читатели 

2018 4 624 14984 475 

2019 4 368 17020 344 



2019 619 интернет   

 

Темите на читателите стават все по-сложни. Повечето от тях са от граничните 

науки и трябва да се прегледат повече заглавия от различни отдели, за да се намери 

търсената информация. Отделно и непълните библиографски данни, неточно 

формулираните въпроси, неяснотите в исканията - изисква повече време за 

удовлетворяване на читателските търсения. 

При липса на литература в нашите каталози, разчитаме на 

междубиблиотечното заемане по искане на читателя, което през 2018 г. е 

значително по-голямо, защото винаги информираме читателите при липса на 

заглавие в нашите фондове, че могат да ползват и този вид услуга. 

Най-голямо търсене има на литература по: Психология,  

Управление,  Туризъм, Икономика на туризма, Педагогика и 

образование, История и Право. Наблюдава се през 2018 г. все повече 

търсене на литуратура по Медицина и Техника.  

Периодично се отваря, отмята и подрежда депозита. Всички 

вестници са подвързани в папки, а списанията подредени и предадени 

за обработка и след това подредени в хранилището като много честа 

преплъзваме вестниците  при нареждането им, поради липса на място за 

новите постъпления.  

Отделени са новоизлезлите периодични издания за определяне на срок за 

съхранение. През 2019 г. се продължи с изграждането на електронната база данни с 

ретроконверсия.  

Работи се по изготвянето на списъци за прехвърляне на периодични издания в 

други отдели на библиотеката, а също така сверихме наличните издания по години и 

бяха направени списъци за прехвърляне на липсите от другите отдели към Научните 

читални. След прехвърлянето им бяха наредени по стилажите. 

Извършена е ежегодната инвентаризация на Справочния фонд. 

През годината сме имали 62 консултации по ББЗ, с цел запознаване с фонда 

на читалните и популяризиране на сайта на библиотеката и работа с електронните 

ресурси. 

Направени бяха 6 срещи с ученици/от ОУ „Бр. Миладинови”, Гимназия по 

туризъм, НУМСИ „Панчо Владигеров”/с цел разпространяване на ББЗ/. 

Във връзка с бележити дати и събития бяха подредени 7 витрини. 

Направени бяха 712 фактографски, библиографски и тематични 

справки.  

И през 2019 г. продължи работата с доброволци. При нас работиха 

трима ученика. Бяха обучени и се включиха активно в обработката на 

депозитите.  

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/. Посещенията бяха 

619. 

 

 

Изготвил: Главен библиотекар Петя Петрова 

 



7. Междубиблиотечна заемна служба /МЗС и 

ММЗ/ 

 
Междубиблиотечна заемна служба, обслужила библиотечни ползватели 

от Област Бургас: 

 

Постъпили поръчки към  РБ „П. Яворов” – 3 

Изпълнени поръчки – 3 

 

+ 

Откази – 0 

Селище Заявка Изпратени Откази 

НЧ "Просвета 1888" 

           гр. Поморие 

1 1 0 

НЧ "Изгрев" 

гр. Обзор 
1 1 0 

НЧ "Пробуда" 

              гр. Средец 
1 1 0 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 4 

Периодични издания 0 

Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

54 стр. 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 7 

Друг език 0 

 

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

Брой 

библиотечни 

документа 

 2    1  4 7 

 

II. Междубиблиотечна заемна служба, обслужила библиотечни ползватели 

от РБългария: 

 

1. Направени заявки към други библиотеки от РБ „П. Яворов”- 35 

-Изпълнени заявки  – 33 

-Откази – 2 

 

Библиотека Заявки Откази 

УБ Пловдив 1 0 

УБ София 12 1 



НБКМ 4 0 

РБ "Ст. Чилингиров" 

                гр. Шумен 

2 0 

РБ ”Петко Славейков”  

гр. В. Търново 

3 0 

РБ"Любен  Каравелов" 

гр. Русе 

2 0 

Столична библиотека 2 0 

БСУ 1 0 

НБУ              гр. София 1 0 

Американски 

университет 

               гр. Благоевград 

1 0 

РБ Христо Смирненски                  

гр. Плевен 

1 0 

РБ "Боян Пенев" 

гр. Разград 

1 0 

РБ "Пенчо Славейков"        

гр. Варна 

2 0 

НБ „Иван Вазов” 

гр. Пловдив 

2 1 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 45 

Периодични издания 6 

Брой страници сканирано/ 

принтирано копие 

656 стр. 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 49 

Английски език 2 

 

По отдели 0 1 3 2/69 7 0 2 1 3 Общо 

Брой 

библиотечни 

документа 

6 5 9 2 1

1 

4 7 1 6 51 

 

 

2. Постъпили поръчки към РБ „П. Яворов”- 25 

Изпълнени поръчки  - 24 

Откази - 1 

 

 

Библиотека Изпратени Откази 

НБКМ 2 0 

УБ Търново 2 0 



РБ "Н. Вапцаров" гр. Кърджали 1 0 

НЧ „Д. Сивков -1870” гр. Нова Загора 3 0 

УБ Пловдив 1 0 

НБ ”Иван Вазов”гр. Пловдив 4 0 

РБ ”Хр. Смирненски”  гр. Хасково 2 0 

РБ"Г. С. Раковски" гр.Ямбол 2 0 

РБ "Любен Каравелов" гр. Русе 1 0 

РБ " Проф. Б. Цонев" гр. Ловеч 1 1 

РБ "Сава Доброплодни"  гр. Сливен 1 0 

РБ”Св. Минков” гр. Перник 2 0 

РБ "Захарий Княжески"  гр. Ст. Загора 1 0 

НЧ "Зора 1858"          гр. Дупница 2 0 

 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 

 

28 

Периодични издания 

 

18 

Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

312 стр. 

 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 45 

Друг език 1 

 

 

По отдели 0 1 2 3 5 6

2 

7 8

0 

8

2 

9

3/99 

Х Общо: 

Брой 

библиотечни 

документа 

3 1 3 1

4 

4 2 1 1 1 7 9 

 

46 

 

 



Изготвил: Бибилотекар Росица Желязкова 

8. Общообразователна читалня 

„Петя Дубарова” 

Посещения – 1823 
Работници ТР Селско- 

стоп. 

спец. 

Мед. 

спец. 

Мат., 

хим. 

Филос., 

икон. 

Култ. 

дейци 

Учите- 

ли 

Други Студенти Учен. 

горна 

степен 

Учен. 

ср.ст. 

376 180 1 - 3 95 5 52 102 250 1247 36 

 

Раздадена литература – 2530 

Периодични издания – 209 

 

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

56 165 161 102 262 27 43 13 56 14 589 403 03 136 8 

 

През отчетната 2019 г. в Читалнята са регистрирани 1823 посещения, 

раздадени са 2530 тома литература, от които 209 тома периодични издания. За 

ползване на Интернет е имало 1800 посещения, които са включени в общия брой.  

Текущите задачи през годината са извършвани ритмично. Участва се в 

комплектуването на фонда на Читалнята чрез редовно преглеждане на депозитните 

екземпляри и издателските каталози за абонамента на периодиката. 

През изминалата година е завършена реткроконверсията на фонда на 

Читалнята. 

Регистрирани са 20 устни справки, направени са 2 витрини по повод на 

различни дати и събития. 

10 посещения на ученици от Общински детски комплекс,Техникум по 

обществено хранене, ОУ „Петко Рачев Славейков“, Детски център „Патешон“, 

Център за развитие, по време, на които се провеждат необходимите ББЗ. 

В Читалнята се ползва и скенер, закупен по програма „Глобални библиотеки” 

и така се подпомага работата на читателите. 

Редовни посещения на класове от Търговската гимназия за подготовка по 

различни теми, изработване на презентации. Помощ при необходимост за превод от 

и на английски, помощ в работата с текстообработка. 

Отчисляване на 500 единици от фонда, съставяне на списък. 

Отчисляване и прехвърляне на периодични издания - 3 акта с по 250 тела 

всеки. 

Организация и координация на доброволците в инициативата „Библиофенско 

лято“ 2019. 

Превод на проект от български на английски, свързан с Пясъчната кутия в 

Детски отдел, спечелил награда от EIFL-2019. 

Участие в изготвяне на списъци по издателства за проекта Български 

библиотеки-съвременни центрове на четене и информираност“. 

Инвентаризация на фонд периодика. 



Изготвил: Библиотекар експерт Мария Мутафчиева 

9. Читалня „Текуща периодика” 
 

Брой читатели за цялата година, общо: 64 

Брой посещения за цялата година, общо: 2879 /жени – 247; мъже – 2632/; 

В това число посещения на: работници – 746; пенсионери – 1728; други – 405; 

Читатели - Общият брой на читателите през 2019 е 64, които ползват 

безплатно услугите на Читалнята /пенсионна възраст (31), работещи хора (15) и 

други (18)/.  

 

Изготвил: Библиограф Цвета Узунова 

 

 

VІ. Координационна, експертно-

консултанска и квалификационна 

дейност 
 
През 2019 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 2019 година са работили 231 библиотеки с 

щатни библиотекари:  

  Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”  

  Читалищни библиотеки – 167  

  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 „П. К. Яворов”. Подпомага се тяхната работа чрез устни и писмени 

консултации, посещения на място, квалификационни дейности и други организационни 

форми. 

 

 

Методичен отдел 

 

Методичен отдел извършва координационна, информационна и експертно-

консултантска дейност за библиотеките от Бургаска област.  

 



Събира и обобщава статистическа информация за читалищните библиотеки 

от областта. 

В началото на 2019 г. до всички читалищни библиотеки в региона са 

изпратени за попълване информационни карти за състоянието на библиотеките за 

2018 г.  

До 15 март е събрана информация от 141 библиотеки. На базата на наличната 

информация от наблюдения през годината и контакти с читалища,чиито библиотеки 

изпълняват функции на общински в Региона, до този момент може да констатира 

следно: 

В Регистъра на Народните читалища към Министерство на културата са 

вписани 167 читалища на територията на област Бургас.  

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. 

Регистрирано е ново читалище и в с. Фазаново, община Царево. Читалището, 

както и новообразувани читалища в с. Баня, общ. Несебър, НЧ “Георги Сава 

Раковски - 2013 г."- с. Раковсково, НЧ “Здравец 2013“- с .Александрово, 

„Месемврия“ – гр. Несебър не отговарят на условията на ЗОБ за наличие на 

минимум библиотечен фонд.  Библиотечна дейност липсва в  читалищата 

„Хамалогика 2014” и „Светилник 2007”, „Тракия 2015“, „Преображение 2017„ – гр. 

Бургас, при които основна е културната дейност. 

Населението в селата намалява и много от тях са със затихващи функции. 

Около 60 села са със жители под 500, а около 10 села са под 100 жители. В някои са 

закрити училищата, а населението е предимно възрастно. На много места са 

оставени по ½ бройка, а в някои села в община Средец  дори и ¼ (на хонорар за по 

няколко часа седмично). Подобно е и в община Карнобат, където има бройки на 

хонорар, с граждански договори, за по няколко часа седмично. В община Руен 

почти половината читалища са с половин щатни бройки. 45 от читалищата са с 

половин щатове. И това не са само библиотечни бройки. 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 

със средства от Общинския бюджет и средства по програми на Министерство на 

културата за подпомагане дейността на читалищата. 

Работещите в читалищните библиотека в област Бургас притежават висше, 

средно-специално и средно образование. Макар, че през последните години част от 

работещите в читалищата придобиха библиотечни знания по Програма „Аз 

мога“, все още е проблем липсата на библиотечна квалификация по места. 

Проблемът с кадрите остава. Това се разбира и от попълнените статистически 

формуляри. Става ясно, че не се води ежедневна статистика и няма дневници или 

където ги има не се водят правилно. И цифрите, които отчитат за потребители и 

посещения са от читателските картоните, доколкото ги има. Читалищната дейност 

на много места там се свежда до провеждане на общоселски събрания, концерти, 

чествания на празници и пр. 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. При повечето читалища пари 

за дейност и за нови книги почти не остават. Има библиотеки, в които не е купена 

нито една нова книги, а периодичните издания се свеждат до 1 вестник. Новите 



постъпления са обикновено подарени книги. 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”. От 2015 г., Програмата се управлява от 

Фондация „Глобални библиотеки - България” не изисква да се извършват 

посещения от страна на методиста по места. 

 

Глобални библиотеки 

И през 2019 г. често има проблем при поддържане на техниката по 

Програмата. Не е уточнено до колко досегашната фирма за поддръжка „Контраст“ 

има ангажименти при възникнали проблеми. Читалищата в повечето случаи следва 

сами да изпращат за ремонт техниката, което е проблем. 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.  

На 6,7 и 8 ноември 2019 г. се проведе Национален форум „Библиотеките 

днес“ – Програма „Глобални библиотеки“. От страна на методиста беше 

осъществено съдействие относно: попълване на онлайн регистрационен формуляр 

на участниците от област Бургас. Десет представители на библиотеки от Регион 

Бургас взеха участие в Национален форум „Библиотеките днес“. 

 

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. 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.  

От страна на Методиста през месец февруари беше извършена процедурата 

по актуализация на информацията в регистъра за 2018 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. Две от читалищата не успяха да актуализират библиотечната 

информация, а три не отговаряха през годината на условията на ЗОБ. За сметка на 

това шест читалища /в Атия, Зидарово, Равадиново, Деветак, Кликач, Хаджиите и 

Черково/ имаха право да извършат регистрация в регистър на обществените 

библиотеки. Прави впечатление, че в сравнение с предните три години, значително 

по-добре се справят читалищата с процедурата по актуализация на библиотечната 

информация. 



  

Координация с Министерство на културата 

През януари 2019 г. е изготвена писмена справка по искане от МК относно 

заемана длъжност и щат, бройка на работещите във всички читалищни библиотеки 

от областта. 

През годината беше обявена сесия от Министерство на културата по 

Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност”. За обновяване на библиотечния фонд кандидатстват голяма част 

от читалищата. Оказано е съдействие при попълване на проектната форма. На две 

сесия бяха одобрени общо 55 проекта на читалищни библиотеки от областта. Може 

да се каже, че най-много одобрени проекти са от Бургаска област. От Министерство 

на културата /МК/ 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 2019 г. РБ “П. К. Яворов“ кандидатства и получи допълнителни средства 

от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на културата  за развитие на 

регионални дейности на територията на област Бургас.  

Основните цели на разработения проект  са осъвременяване  на традиционни 

за библиотеката активности, внедряване на нови технологии, използване на 

иновативен метод за популяризиране на колекциите на библиотеката, оказване на 

необходима експертна помощ на библиотеките от региона. 

Чрез изпълнението на заложените цели, библиотеката постигна своята  

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

изпълнението краеведски, методични и библиотечно-информационни дейности в 

региона. 

Част от заложените дейности беше извършването на експертно-консултантска 

дейност. 

В периода 03. 06. - 22. 11. 2019 г. бяха извършени 20 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. По време на посещенията беше 

оказано съдействие по места на читалищните библиотеки по Програма „Българските 

библиотеки - съвременни центрове за информираност“ 2019 г. 

Отделно от заложените  в проекта посещения на читалищни библиотеки , 

такива бяха извършвани и през останалото време на годината.  

През годината от страна на Методичен отдел се предоставя навременна 

информация за читалищните библиотеки относно : възможности за финансиране - 

Програма „Vivakom Регионален Гранд „Глобални библиотеки” – България , нови 

правила за издаване на удостоверения за вписване в публичния регистър на 

народните читалища и читалищни сдружения и др.  



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

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

 

В сайта на Регионална библиотека – Бургас съществува рубрика „За вас 

библиотекари”, която съдържа материали: закони, нормативни документи, образци, 

формуляри в помощ на колегите. Рубриката се попълва и с нови документи . 

В рубриката „Библиотечна мрежа“ в сайта на РБ „Пейо К. Яворов“ се 

предоставя информация за читалищните библиотеки в областта. Актуализирана е 

информацията за всяка една библиотека в Региона. Информацията е обновена и със 

снимков материал. 

Традиция е чрез Методичен отдел да се разпределят книги, дарени от 

издателства и автори за библиотеките от областта. Свои книги подаряват и  

бургаските автори. Колегите от бургаските читалища също се обаждат когато 

получат дарения и им се окажат в повече. Когато даренията в Регионална 

библиотека са в по-голяма екземплярност от необходимото също се предоставят за 

разпределение в областта. 

Методистът през годината е  взел участие в следните семинари и 

библиотечни прояви: 

1. 27.03.2019 Национална работна среща на методистите от регионалните 

библиотеки – Национална библиотека- гр. София 

2. 6.-7. 06. 2019 Национална конференция на ББИА"Библиотеките-ключ към 

миналото-портал към бъдещето" -гр. София 

3. 26.06.2019 г. Среща- представяне на дейности, събития и проекти, свързани 

с проект: Национален културно-исторически календар - гр. Бургас, областна 

администрация 

4. 3-4.10. 2019 – Пета национална среща на методистите от страната – гр. 

Кърджали. Разисквани важни въпроси и взети решения, във връзка с оказването на 

експертно-консултантска и методическа помощ на Читалищните библиотеки в 

регионите. 

5. 6-8. 11.2019 Национален форум „Библиотеките днес и предизвикателствата 

през 21 век - Глобални библиотеки – гр. София. 

6. 27- 28.11.2019 - Участие като представител на РБ „П.К. Яворов“ в  честване 

на 65-години Регионална библиотека „Христо Смирненски” – гр. Плевен 

За трета поредна година методистът е част от организационен комитет на 

конкурс за детско и ученическо творчество „На мира в света“, организиран от Съюз 

на ветераните от войните на България /СВВБ/ - Бургас. Проявата е съвместна с 

Община Бургас, Регионален държавен архив, РУО-Бургас, Регионален исторически 

музей, и Военно окръжие. Във връзка с честване на годишнина на 24-черноморски 

пехотен полк във Военен клуб – Бургас е подредена изложба от книги и  

дигитализирани статии по тематиката от фонда на Регионална библиотека. 

/Събитието е осъществено и с участието на колегите от отдел „Краезнание“/. 

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

Яворов“ в разработване и реализиране на проекти към две сесии по програма 

„Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност“ и 

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

на местното културно наследство „към обявена сесия на МК за развитие на 

регионални дейности.  



От страна на методиста се поддържа библиотековедска картотека. 

Аналитично се разкриват сп. Библиотека, Списание на ББИА, Сборници с доклади 

на УниБит, Конференции на ББИА, книги и др. Разкрито съдържанието на 10  

източника с направени 167 описания. 

Методистът води сводния дневник на библиотеката. В края на годината 

беше изготвен и традиционният календар “Бележити дати и събития през 2020 

г.”Обслужвани са ползвателите/ читатели и в Общообразователна читалня „Петя 

Дубарова”. Оказвана е помощ при работа с компютър. Обслужвани са при 

необходимост и читатели в читалня „Изкуство“ и в Заемната към упоменатя отдел. 

Във връзка с предлагана от библиотеката услуга „Дигитализиране на семеен архив” 

са прехвърлени на цифров носител записи на VHS касети. Прехвърляни са и записи 

от грамофонни плочи на цифров носител. Методистът участва в организирането на 

събития от Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас. 

 

Изготвил: Методист Иво Иванов 

 

 

 

ІІІ. Административна и финансова 

дейност 
Промени в организационно-функционалната структура през 2019 година не са 

правени. В края на годината в Регионална библиотека работят 44 библиотечни 

служителя, от които 42 библиотечни служителя на щатни работни начала, от които 

1 директор, 1 заместник директор, 1 системен администратор, 1 касиер-домакин, 1 

деловодител, ½ счетоводител, 31 и 1/2 библиотечни специалисти /от които 26 и ½ с 

висше библиотечно образование и 6/шест с библиотечен курс/, 5 технически 

изпълнителя и 1 хигиенист. Друг библиотечен персонал на извън щатни 

правоотношения са 2/ двама хигиенисти. 

Бюджетът на РБ „Пейо К. Яворов” за 2019 г. е в размер на 772 067 лв., от 

които 722223, 00 лв. са средствата от бюджетната субсидия, 8259, 00 лв. - от 

собствени приходи и 41585 лв. – други /дофинансиране от община Бургас/.  

Изразходваните приходи са за работни заплати и възнаграждения са в 

размер на 518646 /в т.ч. на библиотекари – 349 050 лв./.  

За набавяне на книги, продължаващи издания и др. библиотечни документи – 

42 325 лв. Други разходи – 211 278 лв. 

Средната брутна заплата за 2019 година е 981, 93 лв. общо за Библиотеката, 

а за библиотечен специалист е 923, 41 лв. Допълнително материално стимулиране 

(ДМС) бе получено за 24 май и 1 ноември. Средствата за работно облекло бяха 

преведени през м. Октомври към трудовите възнаграждения. 

През отчетния период са проведени няколко заседания на Дирекционния 

съвет, като специализиран колективен съвещателен орган, на които са разглеждани 

и взети решения по основни проблеми, касаещи библиотеката.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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