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І. Общи библиотечни дейности: 
 

Безспорно 2020 г. беше една трудна и изпълнена със сериозни 

предизвикателства година. Тя беше белязана изцяло с пандемията от COVID-19. 

Въведеното в Р България извънредно положение през м. Март и последвалите периоди 

на извънредна епидемиологична обстановка поставиха цялата страна в ситуация на 

социална изолация. Това наруши ежедневния ритъм на библиотечната дейност и 

промени начина ни на живот. 

В тези непредсказуеми условия, Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. 

Бургас предприе необходимите противоепидемични мерки при организацията на 

работата си и осигури изпълнението на библиотечните дейности в обхвата на 

изискуемите законови правомощия. Независимо от негативното влияние на COVID 

епидемията през 2020 г. в различните библиотечни звена настъпиха промени, свързани 

с осигуряването на надомна заетост /чрез осъществяване на дистанционен достъп до 

специализираните Бази от данни/, с която служителите продължиха да реализират 

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. Въвеждане 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. 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; 

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

Бургас като координационен, експертно-консултански и квалификационен център за 

библиотеките от област Бургас; 

6. Разширяване на контактите и партньорствата с институции, обществени 

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

7. Участие в проекти на регионално и национално ниво.  

С оглед на влошената здравна ситуация, 60 % от библиотечните служители взеха 

участие като доброволци към Общинския кризисен щаб. Това ни позволи да се 

докоснем до личностите, изпаднали в крайна необходимост, да бъдем до тях, да сме в 

тяхна подкрепа и да разпространяваме, така необходимата за тях литература, която ги 

кара да се откъснат от напрегнатото ежедневие, в което социалната изолация успя да 

постави всеки един от нас. 

През летните месеци, когато се вдигнаха противоепидемиологичните мерки, 

екипът на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас продължи да реализира 

литературни четения, създаване на витрини, представяния на книги, изложби, участия 

в конференции и лятно кино на открито. С цел насърчаване на четенето, 

концентрирайки се върхи детското присъствие и участие в библиотечните 

мероприятия.  

През лятото на 2020 г. беше поставено началото на Туристически маршрут 

„Литературен Бургас” съвместно с Община Бургас. 

05. 07. 2020 г. Изложба Inside – Куратор Иво Бистрички 



15-16. 10. 2020 г. – XXX Национална конференция на ББИА „Библиотеките в 

дигиталната епоха” – гр. София 

11-12. 11. 2020 г. бе организиран семинар „Библиотеките и поколението Z” – 

лектор Наталия Георгиева - ББИА 

Активно участва със свои инициативи и дейности в Националните библиотечни 

прояви и кампании – Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, за 5/ 

пета поредна година се проведе Изложението”С книга на плажа” в гр. Бургас, 

съвместно с Експоцентър Флора, под ръководството на Община Бургас и др. 

мероприятия. За поредна година е взето участие в организационен комитет на 

Национален конкурс за рисунка и есе „На мира в света”. 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. 

През м. Октомври с поредната COVID вълна започнаха приготовленията за 

пренасянето на библиотечния фонд от 4/ четирите сгради към новопостроения 

„Културно-образователен център и библиотека”, заключен между улиците „Св. Св. 

Кирил и Методий”, ул. „Оборище” и ул. „Средна гора”. 

 

 

 

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 583 611 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 2020 година в Библиотеката са постъпили 5472 библиотечни документи, 

от които 4718 книги, 730 продължаващи издания, 19 графични издания и 5 е-

документа. Новопостъпилите библиотечни документи през 2020 г. са закупени – 3082 

т., депозитни екземпляри – 1674 т., дарения – 642 т., абонамент – 71 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 - 24663, 20 лв., 

с което бяха закупени 1847 тома библиотечни единици. 

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 2019 г. са 124 библиотечни 

единици, а през 2020 г. - 642 библ. ед. 

По Закона за задължителното депозиране Библиотеката са постъпили 3074 

библ. ед за 2019 г. и 1674 библ. ед. за 2020 г.  

 

През 2019 г. отчислените библиотечни единици са 12964 т./от които 11419 – 

книги, 1545 – продължаващи издания/, а през 2020 г. – 12895 библиотечни документа.  

Отчислените заглавия са включени Актове, отразени в инвентарни книги. 

Направена е статистиката за 2020 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/.  

 

Изготвил: Теменуга Желева - библиограф 
 

2. Отдел „Периодика” 
 

Реализираният абонамент за 2020 година е от 56 заглавия на периодични 

издания на стойност 3431, 53 лв. Докато през 2019 г. е бил 67 заглавия на периодични 

издания на стойност 4737, 91 лв. 

 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Годишен абонамент на периодика за 2019 г. на стойност 

4737,91 лв. 

 

67 загл. 

Годишен абонамент на периодика за 2021 г. на стойност 

3431,53 лв. 

 

56 загл. 

Обработени библиотечни единици 897 т. за 2019 г. 

731 т. за 2020 г. 

Отчислени регистрационни единици с временна регистрация 30 т. за 2019 г. 

55 т. за 2020 г. 

Отчислени периодични издания с траен режим на съхранение 

от ЕКП, АКП и АКП1  

1266 т. за 2019 г. 

1800 т. за 2020 г. 

Сканирани файлове на „Вечерна Бургаска поща“ (1941 год.) в 

TIFF-формат, предадени на системния администратор за 

конвертиране в PDF-формат и включване в дигиталната 

библиотека на РБ „П. К. Яворов“  

116 файла за 2019 г. 

224 файла за 2020 г. 



Прехвърлени период. издания от Ч2 и Ч3 в Ч4, Ч5, Ч1  89 т. за 2019 г. 

50 т. за 2020 г. 

Вписване на получените броеве и книжки от депозита в поле 

„Текуща регистрация“ в ЕКП 

51 Дп за 2019 г. 

52 Дп за 2020 г. 

 

Изготвил: Мариана Узунова- библиограф 

 

 

Читалня „Текуща периодика” 
 

През 2020 г. посещенията в читалнята са 2953, заетите периодични издания са 

9406, от които: 

- отдел 3 /обществени науки/ - 6497 

- отдел 7 /спорт, игри/ - 1606 

Най-ползвани издания са ежедневните вестници 24 часа, Монитор, Телеграф. 

Читателите мъже задължително преглеждат и Тема спорт, безработните търсят и 

преглеждат вестник Ало Бургас. Интерес представлява и бургаския вестник 

Черноморски фар. 

 

Изготвил: Живка Тошева – технически изпълнител 

 

 

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 3496 тома и разпечатани за тях 

2278 фиша. 

4.1.1. Обработени депозитни екземпляри 649 библ. ед.; Обработени 10 

депозита 

Книги - 649 т. /от тях книги на бълг. ез.-615 т. и Книги на лат.ез.- 34 т./ 

Карти - 14 бр. 

CD/DVD - 0 бр. 

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

специализирания библиотечен софтуер разпечатани 530 кат. фиши /Бълг. ез. - 507 кат. 

фиши и лат. ез. - 23 кат. фиши/ 

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

Всичко – 2847 библ. материали  -  1748 кат. фиши  

Книги –  2847 т. 

Ръкописи -  ------ 

CD, DVD -   ------ 

От 2847 книги: 2817 книги на бълг. ез. - 1733 кат. фиши и 30 книги на лат. ез.- 

15 кат. фши/ 

 Първоначално качване - на първични данни от описанието в ЕК – 1654 тома, 

като се определя и фонд. 

 Инвентиране на 374 екземпляра от проекта „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност”  



 

Работа в електронния каталог 

През м. Август беше въведена новата програма AB и бяха предприети дейности 

по подготвяне на електронния каталог за прехвърлянето му от старата към новата база 

от данни. Като библиотекарите от обработка и комплектуване едновременно се 

обучаваха и правеха първи стъпки в новата база Книги на АВ и започнаха да въвеждат 

описанията на книги от проекта на Министерството на културата за 2020 г. 

 

 Отчисления в Електронен каталог Книги – 96 библ. ед. /от всички 

отчисления в размер на 12895 библ. ед./ 

 Редакции в БД CAT или БД Ретро Бургас: приблизително 4515 записа – тези 

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

са разнообразни, включват различни части на описанието. Някои са комбинирани, 

касаят няколко полета едновременно. В началото на годината бяха подадени 

изискванияза редактиране на необходимите полета от Софтлиб във връзка с 

подготовката за въвеждане на новия модул Обработка. През пролетните месеци и до 

месец юли включително, отново започна подготвяне и редакции, необходими за 

въвеждането на новата програма АВ. 

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 каталога в Интернет сайта 

на библиотеката. 

 

Работа в генералния каталог 

Реализирани разпечатки:  

 През 2020 г. бяха разпечатани 2278 фиша за новообработената литература  

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

установяване на липси в каталога - около 100 бр. 

Нареждане на фиши: 

През 2020 година в Генералния каталог са наредени 2226 каталожни фиши – 

нови и стари. 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 4496 тома от актовете за 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.  

 Оказване на методична помощ за попълването на Ретробазите. 

 

 

Изготвил: Главен библиограф Гергана Георгиева 
 

 



ІІІ. Библиотечна, справочно-библиографска и 

информационна дейност 
 

През текущата година, въпреки ограничението и затварянето за 4/ четири 

месеца /съобразно изискванията на Министерството на здравеопазването, Регионална 

библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас е посетена от 31650 библиотечни ползватели, 

съотнесено към 2019 г. – посещенията са били в размер на 31568 ползватели, което е 

показател за повишения интерес към книгите, четенето и духовността в гр. Бургас. 

Общо раздадени библиотечни документи през 2020 г. са в размер на 81203, а през 2019 

г. - 77059 библиотечни документи. Регистрираните нови читатели в библиотеката през 

2020 г. - 3843, през 2019 г. - 4070 нови читатели.  

 
Отдели Читатели  Посещения  Заети 

БД 

 

 План Изп. План Изп. План Изп. 

Заемна служба  2632  17657  42842 

Детски отдел  940  5389  9106 

Научни читални  214  2718  12928 

Общообразователна 

читалня 

 0  1154  1652 

Изкуство  57  1779  5269 

Краезнание  няма 
подадена 
информация 

 няма 
подадена 
информация 

 няма 
подадена 
информация 

Текуща периодика  0  2953  9406 

Методичен отдел    няма 
подадена 
информация 

  

Стандарти  0  0  0 

 

ВСИЧКО 

 

  

3843 

  

31650 

  

81203 

 

 

При отчитането на основните цифрови показатели за 2020 година посещенията 

са се увеличили с 82, при раздадените библиотечни документи също се наблюдава 

увеличение с 4144 тома, което е един отличен резултат, имайки предвид 

противоепидемиологичната обстнавока, която ограничи за дълъг период използването 

на библиотеката. По отношение регистрираните/ новозаписаните се наблюдава спад, 

съотнесено към 2019 г. с 227. 

Въпреки наложените ограничения, наложени от МЗ, през времето, в което 

библиотеката активно обслужваше и бе отворена  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 2020 година на Заемна за възрастни са: 

 Регистрирани 2632 читатели. 

 Осъществени са 14657  посещения. 

 Раздадени са 42842 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. 

2020 година премина под знака на световна пандемия и извънредно положение, 

обявено от Министерството на здравеопазването, което затвори библиотеката от м. 

Март до м. Май 2020 година. 

След този период, с издадена заповед на директора, обслужването се 

осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, изискването за 

социална дистанция - с цел ограничаване разпространението на COVID-19.  

Всички върнати от читателите книги бяха обработвани с UV лъчи през 

машината за почистване. Двама библиотекари от Заемна работиха дистанционно от 

дома, останалите ползваха отпуск. 

От м. Декември 2020 година започна подготовка за пренасяне на фондовете и 

библиотеката беше затворена за читатели. 

Така, след година на стабилизация, отново се получи спад на получените 

резултати. Този път причините са предимно обективни-принудителното двумесечно 

затваряне на библиотеката. За сметка на това, за първа година Заемна за възрастни 

работи и в неделя от 9, 00 до 13, 00 часа /от 13. юни. 2020 г./. Всеки уикенд 

библиотекарите участваха в културната програма на Община Бургас. 

 

I. Анализ на получените резултати 

За 2020 година, читателите на Заемна са с 300 по-малко (2632). Най-голямата 

читателска група е от възрастовата граница над 28 години (2065) или 10 пъти повече 

от останалите възрастови групи. 

Единственият положителен цифров резултат е за потребителите до 28 години, 

тъй като има записани повече студенти. 

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

най-много (1437) или приблизително 15 пъти повече от потребителите със средно 

образование.  

Посещенията са с 500 по-малко, което е нормално като се има предвид 

извънредната обстановка, в която работихме през годината. 

Затварянето на библиотеката за 3 месеца оказа влияние на получените 

отрицателни резултати за годината. 

 

II. Раздадени библиотечни документи по отрасли на знанието за 2020 година.  

Анализ на цифровите показатели 



 

През 2020 година в Заемна за възрастни са заети: 

 

Литература 2019 г. Сравнение 2020 г. 

 

Общо 60399 тома  > 42842 тома 

Художествена 

литература 

47490 тома > 33718 тома 

Специализирана 

литература 

12909 тома > 9124 тома 

Периодика 10 тома > 0 тома 

 

Раздадените 42842 тома библиотечни документи са със 17557 тома по- малко в 

сравнение с 2019 година. Получените резултати са с отрицателен знак, като 

единствено завишение има при раздадените библиотечни документи на немски език, 

което е в резултат на желанието на повече потребители да изучават немски език, за да 

търсят реализация в чужбина. За първа година няма заети, но и няма получени нови 

периодични издания.  

От дарения на свободен достъп са получени много библиотечни документи, 

които са използвани предимно за подмяна на същите - вече физически изхабени 

библиотечни документи. 

С най-голямо увеличение са заетите библиотечни документи по история 

(+751). Те се търсят, както от студентите на Университет „ Проф. д-р Асен Златаров”, 

така и от потребителите, 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 3:1. За предходната година е било 3,5:1. Това съотношение 

показвапо-разнообразни читателски интереси, но потвърждава, че основно се търсят 

библиотечни документи  от художествената литература. 

Независимо от получените резултати, комплектуването беше ориентирано към 

обновяване на фондовете и удовлетворяване на читателските търсения. 

Въпреки ограниченията във фонда на Заемна са постъпили много нови 

библиотечни документи, набавени чрез: 

 Участие в проекти; 

 Закупуване на търсени от читателите заглавия; 

 Дарения. 

 

IV. Организация на обслужването на читателите 

На регистрационното звено за 2020 година са: 

 Регистрирани   2632 читатели; 

 Издадени       1234 карти; 

 Издадени   14 броя абонаментни карти на читатели, регистрирани в други отдели 

на библиотеката; 

 По касов апарат са издадени 1434 бона на стойност  5011лв. 



 

Обслужването на читатели в Заемна за възрастни се извършва по електронен път 

- от регистрацията до заемане на библиотечни документи.  

Това беше последната година, през която работихме със софтуерния продукт 

ISIS. Имаше много проблеми, свързани с електронно въвежданите данни, които 

основно идваха от интернет връзката и  липсата на отделни модули на софтуерната 

програма.  

На 4 юни 2020 година, с цел запознаване и обучение, се инсталира демо версия 

на новия специализиран библиотечен софтуер АВ, края на годината се проведе и 

онлайн обучение от представители на фирма PС-TM.. 

През 2020 година бяха приведени всички библиотечни документи в 

съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Директива 35 на 

Европейския съюз. В тази насока, в началото на годината,  се подмениха хартиените 

карти на всички потребители, с цел защита на личните данни. Поръчаха се нови 

образци читателски карти, които съдържат само име на потребителя, професия, 

образование и малък текст, с който потребителят се запознава, преди да се подпише. 

Текстът гласи следното: „ С подписа си декларирам , че предоставям доброволно 

личните си данни за обработка от РБ” П. К. Яворов”, съгласно ЗЗЛД и регламент ( 

ЕС) 2016/679.Задължавам се да спазвам правилата за обслужване на ползвателите, с 

които съм запознат при записването си в РБ” П.К. Яворов” Бургас”. 

Беше проведени и обучение на персонала за работа с лични данни. 

Бяха вкарани в старата електронна база данни читателските карти на всички 

потребители, невърнали книгите си от 1998 година до 2014 година. Библиотечните 

документи са отчислени съгласно изискванията на Наредбата за запазване на 

библиотечните фондове и Закона за задълженията и договорите. Старите читателски 

карти бяха изчистени по определения ред, съгласно  изискванията на ЗЗЛД. 

След месец юли бяха прегледани и отделени в обща поредица хартиените карти 

на закъснелите читатели за 2019 година 

Осъществени са повече от 320 обаждания по телефона за уведомяване на 

ползвателите, че библиотеката работи, независимо от извънредната обстановка, и те 

могат да си върнат заетите библиотечни документи, без да има каквито и да са 

санкции за просрочването.Читателите имаха възможност да удължат  срока на заетите 

библиотечни документи по телефона и по е-майл. 

Продължи ангажимента на библиотекарите да се уведомяват читателите при 

връщане на търсени, но липсващи към момента библиотечни документи. Запазваме ги 

за срок от 5 дни след обаждането.  

Библиотекарите отговаряха на запитвания на читателите по електронен път и 

телефона.  

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

отдел, библиотечните документи се доставяха на Заемна.  

Резултатите от работата по обслужването на читателите бяха отразявани 

редовно в електронния дневник на Заемна за възрастни. На тримесечие се 

отпечатвашехартиен вариант на дневника. 

V. Организация на работата по опазване и прочистване на фондовете 

Работата по опазването и прочистването на фондовете е основна задача на 

работещите в 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 2021 година Подръчният фонд на Заемна за възрастни e 

152177 тома библиотечни документи. Основният фонд на библиотеката наброява 

178873 тома библиотечни документи синя и червена сигнатура. 

За годината са приети 2800 тома библиотечни документи за Подръчен и 

Основен фонд. 

Отчислени са 12895 библиотечни документи по причини: 

 физически изхабени – 10350 тома; 

 многоекземплярни – 161 тома; 

 остарели по съдържание - 2084 тома; 

 липсващи- 300 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 2015 

година. 

По нареждане на ръководството, бе спряна работата по прочистването и 

въвеждането на библиотечни документи, излезли преди 1990 в електронните бази  

данни.Причината бе смяна на софтуера- преминаване на работа с нов  продукт-АБ. 

Продължихме да правим само справка за наличност на документите от Подръчен 

фонд–проверка в електронния и традиционните каталози. 

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 постъпиха в библиотеката, помогнаха да се обновят фондовете 

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

приблизително 360 библиотечни документи в лошо състояние(износени, повредени/ 

Библиотекар от отдела участва в изготвяне на проекта на Министерство на 

Културата за нови книги.Прегледани  и включени в списъка  са 363заглавия от11 

издателства. 

Редовно се попълва и редактира база КОМПЛЕКТУВАНЕ-въведени бяха 

повече от 67 търсени от потребителите заглавия. 

Пренаредени бяха основно библиотечните документи в хранилището до Залата 

за свободен достъп и в хранилището в двора на Богориди. 

От 13 декември 2020 година, след издадена заповед на директора, започна 

събирането на библиотечните документи в чували, за пренасяне в новата сграда на 

библиотеката.  

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

документи заменени срещу загубени. 

Изготвен бе списък на 167 библиотечни документа,предимно художествена 

литература,които бяха дадени на фирма „Божич” за подвързия. 

Работата по организацията и  прочистването на фондовете през 2020 г. бе 

изцяло подчинена на предстоящото преместване на всички фондове в новата сграда на 



библиотеката, заключена между ул.”Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Оборище” и ул. 

„Средна гора”. 

 

VI. Справочно – информационна дейност 

Справочно-информационната дейност на Заемна е свързана с обслужването на 

читателите. През 2020 година са документирани 164 устни справки, за които са 

използвани 919 библиотечни документа. 

По вид 162 са тематични справки и само две са библиографски. Няма 

записани неудовлетворени справки. Информираните лица са 178.  

Проведени са 8 бр. ББЗ с 97 посещения: с деца и ученициот  

 "Лятна академия за деца и ученици" на НХА - Филиал Бургас; 

 училище „Френе”; 

 училище „Св. Св. Кирил и Методий”; 

 клуб „Млад историк” от училище СУ „Иван Вазов” – Бургас; 

 Испански културен център. 

По проект на Министерство на образованието за изнесено обучение много от 

учителите проведоха открити уроци, дискусии, анализи на художествени 

произведения в Заемна за възрастни. 

Посещенията на учениците от училище „Св. Св. Кирил и Методий” бяха 

направени в четири различни дни, заради противоепидемичните мерки. 

За информация на читателите относно новонабавените библиотечни документи 

в Залата за свободен достъп са оформени 325 витрини нови книги, с включени в тях 

1527 библиотечни документа. Това е по-добър резултат в сравнение с 2019 година, тъй 

като са постъпили повече нови библиотечни документи.  

За 2020 година безплатен интернет не се ползва, поради изискванията на 

Министерство на здравеопазването за отдалеченост на ползвателите от1,5 метра един 

от друг,което ние не можехме да осигурим в залата. 

В електронната картотека по Литературознание са въведени1435 записа от  78 

литературни сборника. За следващата година е планирано описването на сборници, 

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

В база КНИГИ са вкарани и редактирани  386  тома библиотечни документи . 

От 01.02.2020 до 19 02.2020г. са проверени 4000 записа от Ретро база 

Регионална библиотеказа прехвърляне в Електронния каталог. 

 

Направена бе ежегодната инвентаризация на Справочната сбирка, липси не са 

открити.  

Въведените противоепидемични мерки за ковид 19 бяха причината да не се проведе 

инициативата Библиофенско лято 2020, поради което на Заемна нямаше доброволци. 

Информационното обслужване на читателите е по - добро и по –всеобхватно: 

 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. 

 

VII. Масови инициативи.Събития 

Годината бе разнообразна и богата откъм масови събития /23/, организирани от 

библиотечните служители на Заемна служба за възрастни, на които са присъствали 



общо 410 посетители. Характерно е, че голяма част от събитията на библиотеката са в 

партньорство с Община Бургас. 

Заемна за възрастни активно участва в провеждането на Летните уикенди от 

месец юни до месец септември.Някои от уикендите бяха съпътствани от витрини по 

определената тематика.На тях бяха изложени книги, имащи отношение към морето -

развлекателни, познавателни, романтични: 

 

 Вълшебството на морето, претворено чрез кулинарната магия; 

 Море, риби, миди и хората на Бургас 

 По пътя на великите мореплаватели  

 Морето в художествената литература  

 

През вечерите на Летните уикенди пред сградата на библиотеката се 

прожектираха интересни стари филми: 

 

 Прожекция на филма „Взех ть, Радке”- част от Мидения уикенд 

 Прожекция на филма „Бамби”  

 Прожекция на филма „Пинокио” 

 Прожекция на филма „Снежанка” 

 Прожекция на филма „Лейди и Скитника” 

 Прожекция на филма „Дъмбо” 

 Прожекция на филма „Спящата красавица” 

 Прожекция на филма „Питър Пан” 

 

 Планираното прожектиране на филма „Баш майстора на море” 

пред пространството на библиотеката на ул. Богориди бе с участието на 

дъщерята на главния актьор от филма Кирил Господинов - Веселина 

Господинова. Тя представи  книга-албум, побрала над 60 оригинални 

фотографии, както и много лични моменти от съвместния живот на баща и 

дъщеря. 

 

 

В Етнографския музей се проведе Вечер на келтската култура организирана от 

сдружение „Келтсконаследство”. Гостите се запознаха с традиционни келтски 

игри. Книги, свързани с историята на келтите, представи РБ „Пейо К. Яворов. 

 

 

През месец септември се организира  литературен тур, показващ 

емблематични места в Бургас, свързани с живота и творчеството на писатели и 

поети. Литературният критик   

Добрина Топалова разказа интересни истории, свързани с историята на 

литературата в града ни. 

 

 

По повод Деня на независимостта фондация „Въздигане”представи свои 



издания,посветени на българската история.Заемна за възрастни беше партньор 

на инициативата. 

Във фоайето на библиотеката бе уредена съвместна изложба по проект 

 

 

НИХ-420 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” на тема 

„Българската диаспора и българският дух в Молдова, Румъния, Сърбия и 

Унгария с книги, дарени на участници в проекта. 

 

 

Инициативата „Не съди книгата по обвивката” по повод 24 май,нареди 

пред библиотеката много чакащи граждани на Бургас. Книгите бяха обвити 

така,че да не бъдат разпознати.Всеки получи своя скрит подарък-книга за 

празника. 

 

 

Интересно премина нощта на литературата на 7 октомври 

Произведения на съвременни европейски автори четоха журналиста Слави 

Томов, актьора Стоян Памуков, ученици от Проект „Журналистика“от Немска 

езикова гимназия и малката второкласничка Ралица. 

По повод 160 години от рождението на Чехов ученици от НУМСИ 

”Проф. Панчо Владигеров”, младежки театър ”Кръгозор” и младежка 

организация ”Молодежка Русия“  представиха пиесата Юбилей на Чехов, 

предшествана от разказ за живота и творчеството му. 

На 13 януари Катя Зографова представи новата си книга „Световете на 

Яворов“. На този ден се навършиха 142 г. от рождението на поета, чието име 

носи библиотеката.  

 

 

За националния празник на България театрална формация „Талантино“  

представи посрещането на Освободителите в Бургас. Библиотекар от Заемна 

издири автентични факти от този дългочакан миг и ги предостави на 

талантливите актьори. 

В залата на улица Булаир бяха прожектирани късометражни филми от 

документалната поредица Българско военно чудо и българския исторически 

филм Под игото,посветени на Освобождението. 

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 



 

През м. Февруари /6 февруари/ бе реализирана изложба от оригинални 

хромолитографии, посветена на Руско-турската освободителна  война 

м. Март –  Изложба, посветена на Иван Вазов 

Представяне на „Любовта на великите” - среща с писателката Неда 

Антонова  

През м. Юли бе представена на книгата на Теодора Ерманова „Да оцелееш 

в пустинята”, изд. от Издателска къща Божич 

По повод 3 март, гостите и гражданите на гр. Бургас имаха възможността да 

посетят тридневните кинопрожекции на българските игрални филми „Под 

игото” и „Героите на Шипка”, както и излъчване на документалната поредица 

„Българското военно чудо” 

А през м. Ноември бе реализирано събитие съвместно с Митко Иванов по 

повод падането на Берлинската стена. 

 

 

Във фоайето на библиотеката са направени 39 витрини с включени в тях 913 

библиотечни документа. Най-голям интерес предизвикаха следните теми: 

 Книгата и четенето 

 Книги,вдъхновили филми 

 Лечебната сила на природата 

Традиционните празнични витрини за Никулден, Бъдни вечер и Коледа бяха 

подредени с рисунки на деца от първи до четвърти клас от НУМСИ „ Проф. Панчо 

Владигеров“ и витрина Свети Николай Чудотворец и народната традиция. 

С добре подредени витрини бяха отбелязани юбилейните годишнини на 

писатели, от българската и световната литература: Недялко Йорданов, Валери Петров, 

Генчо Стоев, Неда Антонова, Антон Чехов, Джон Гришам, Дъглас Адамс.  

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, онлайн обучения. 

Завеждащият Заемна служба участва в дискусия на Международен проект на 

представители на различни поколения работна сила /Т-група/. 

Проектът «Съвместни действия на социалнитепартньори за адаптиране на 

работната среда къмспецифичнитевъзрастови потребности на различните 

генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа» 

постави много въпроси, свързанисработната среда, отношението към работата, 

квалификацията и преквалификацията на работната сила. 

Библиотечният служител Марина Липатова участвавиртуално в две 

муждународни конференции:  

 С библиотека «И. С. Лупинович“, град Минск, Беларус; 

 Със Свердловска областна библиотека «Белински» на тема «Курс и 

ракурс: ценность диалога» . 

Двама библиотечни служителя/ библиотекари от Заемна служба за възрастни 

участваха в двудневно обучение на тема: «Библиотеките и поколение Z: 

предизвикателства и възможности”. 

Всички тези обучения имат пряко отношение в работата с читателите.  



Периодично се проведоха и няколко онлайн обучения и уточнявания във връзка 

с въвеждане на новата база данни АБ в обслужването. 

 

IX. Персонален състав. 

Към края на 2020 година в Заемна служба за възрастни работят 5/ пет 

библиотекари на пълен работенден; 2/двама технически изпълнители на регистрация 

и в Заемна служба. Този състав трябва да е постоянен, за да се обезпечи 9,5 часова 

работа с читатели. 

От м. Януари 2020 г. беше назначен още 1/ един технически изпълнител, който 

беше преместен в Детски отдел на библиотеката от 16 септември същата година. На 

негово място дойде техническия изпълнител от Детския отдел. 

От месец септември 2020 г.хигиениста работи в петък до 13, 00 ч. и в събота от 

8.00 до 10.00 ч. Промяната е продиктувана от промененото работно време на Заемна 

служба за възрастни - работи без почивен ден. 

 

X. Материална база. 

Бяха спрени всякакви ремонтни дейности, тъй като предстоеше преместване в 

новата сграда на библиотеката в Немското училище. Изпълняваха се само неотложни 

ремонтни работи.Закупиха се чували за пренасяне на библиотечните документи и 

всички други необходими материали. 

 

Изготвил: Иванка Йовкова – главен библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Детски отдел 
 

Статистическа част 

 

 

Библиотечни показатели 

 

 

2019 год. 

 

2020 год. 

 

 Нови читатели 

 

 

1328 

 

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  

 

4741 

 

1327 

1 

 

 

650 

687 

 

 

187 

547 

594 

 

 

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 

 

7481 

 

7481 

 

 

7481 

 

 

9106 

 

9106 

 

 

9105 

 

 

 

1 

 

 Отрасли на знанието: 

 0  

 1 

 2 

 3 

 5 

 

 

31 

36 

33 

53 

46 

 

 

5 

2 

15 

23 

38 



 61 

 62/64/69 

 63 

 7 

 793/799 

 80 

 82 

 9 

 91 

26 

21 

33 

42 

44 

29 

36 

38 

31 

 

 

9 

10 

9 

36 

31 

3 

9 

113 

23 

 Детска отраслова литература 499 330 

 Детска художествена литература 6992 8776 

 

Читалня към „Детски отдел” 

 

 

Библиотечни показатели 

 

 

2019 год. 

 

2020 год. 

 

 Всичко посещения: 

 по възраст: 

*до 14 год.   

*други 

 по пол: 

*мъже 

*жени 

 

801 

 

752 

49 

 

385 

416 

 

 

 

407 

 

390 

17 

 

160 

247 

 

 

 Раздадена литература 

 книги 

 периодични издания 

 на български език 

 на английски език 

 

 

941 

935 

6 

936 

5 

 

652 

620 

30 

648 

4 

 Детска отраслова литература 441 310 

 Детска художествена литература 500 342 

 Устни справки 

 Организирани събития 

191 

43 

114 

39 

 

Описателна част на статистическите данни от Заемна служба към „Детски 

отдел”: 

 Новозаписани читатели – 940 

 Посещения – 5389 

 Раздадени библиотечни материали – 9106 

 Посещения в читалня –407 

Раздадените през 2020 година библиотечни документи – 9106 броя отразяват 

реалните резултати за движението на библиотечния фонд в Детски отдел. 



Сравнителният анализ с предходните години показва известно завишаване на 

показателите.  

Читателският състав на Детски отдел изглежда по следния начин: 

 Най-голям е броят на учениците от начална образователна степен - 408, следван 

от ученици основен курс – 366, деца в предучилищна възраст – 83 и горна 

степен – 40. 

Раздадени библиотечни материали: 9106 

 художествена литература – 8776 

 отраслова литература – 330 

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 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 –407 

 Раздадени библиотечни материали – 652 тома 

 Устни справки – 114 

 

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 114 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. 

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

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. 

12. Периодично въвеждане на електронни картони на нови читатели. 

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 2020 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. Поддържане на АКД и ЗКД. 

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

остарели по съдържание библиотечни документи. 

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

Комплектуване, а останалата част предстоят да бъдат предадени. 

4. Ретроконверсия на:  

 българска детска художествена литература – 150 бр. записи 

5. Подреждане и прочистване на фонд Заемна.  

6. Подреждане и прочистване на българска художествена литература, чужда 

художествена литература и отраслова литература  от хранилище. 

7. Изработване и подмяна на разделители във фонд Заемна. 

8. Обработка, подреждане и съхранение на периодичния печат по абонамент. 

9. Подреждане, съхранение и подготовка за обработка на периодиката по 

депозит. 

10. Работа с копирна техника. 

11. 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. 

12. Подготовка на фонда за преместване в новата сграда. 

 

Организиране и популяризиране на библиотечни събития: 

Приоритети в работата на Детски отдел през 2020 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 2020 г. Детски отдел организира и/или участва в 39 събития. 

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 2020 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 2021 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.  

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.   

 

Културна програма на Детски отдел за 2020 г. в дати: 

6 януари – отбелязване на 172 години от рождението на Христо Ботев - 

изготвяне на витрина 

14 януари - отбелязване на 134 години от рождението на Хю Лофтинг - изготвяне 

на витрина 

14 януари – отбелязване на 142 години от рождението на П. К. Яворов - 

изготвяне на витрина 

18 януари - отбелязване на 138 г. от рождението на Алън Милн- изготвяне на 

витрина 

18 януари - отбелязване на 138 г. от рождението на Алън Милн- изготвяне на 

презентация 

20 януари -  Отбелязване на 141 години от смъртта на Любен Каравелов- 

изготвяне на витрина 

27 януари - Посещение на интерактивна пясъчна кутия 

27 януари - Отбелязване на 188 години от рождението на Луис Карол- изготвяне 

на витрина 

3 февруари - Отбелязване на 100 години от рождението но Леда Милева – 

изготвяне на витрина 

18 февруари - Отбелязване на 147 г. от обесването на Васил Левски- отбелязване 

на витрина 

18 февруари - Посещение на ученици от 1 клас от СУ“ Д. Чинтулов“ по повод 

обичая   Кукерски игри- презентация 

27 февруари - Баба  Марта-изготвяне на витрина 

2 март - Посещение на деца от детска градина „Изгрев“– легендата за 

мартеницата и украсяване на дърво в парка на детската градина 

3 март -  Посещение на деца от детска градина“ Изгрев“ по повод 

Освобождението на Посещение на деца от детска градина“ Изгрев“ по повод 

Освобождението на България от турско робство- изготвяне на витрина 

15 май - Отбелязване на 317 г. 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 

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

1 юни- Ден на детето-изготвяне на   витрина 

2 юни -  Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България- 

изготвяне на витрина 

8 юли -143 години от рождението на Елин Пелин-изготвяне на витрина 



9 юли - 170 години от рождението на Иван Вазов-изготвяне на витрина  

3 август - 122 г. от рождението на Калина Малина, българска детска писателка 

(1898 – 1979) –изготвяне на витрина 

19 август- Посещение на интерактивната пясъчна кутия 

21 август - Отбелязване на 118 г. от рождението на Ангел Каралийчев – 

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

28 август -132 години от рождението на Дора Габе-изготвяне на витрина 

13 септември -Отбелязване на 104 години от рождението на Роалд Дал-изготвяне 

на витрина 

17 септември - Отбелязване на 122 години от рождението на Христо Смирненски 

–изготвяне на витрина 

26 септември - Отбелязване на 134 години от рождението на Ран Босилек-

изготвяне на витрина 

8 октомври- 156 години от рождението на Бранислав Нушич-изготвяне на 

витрина 

23 октомври -100 години от рождението на Джани Родари- изготвяне на витрина 

29 октомври - 106 г. от смъртта на Пейо Крачолов Яворов, български поет и 

драматург (1878 – 1914)- изготвяне на витрина 

9 ноември - Отбелязване на 140 години от рождението на Йордан Йовков- 

изготвяне на витрина 

13 ноември - Отбелязване на 170 години от рождението на Робърт Луис 

Стивънсън- изготвяне на витрина 

14 ноември - Отбелязване на 113 г. от рождението на шведската детска писателка 

Астрид Линдгрен –изготвяне на витрина 

17 ноември - 193 години от рождението на Петко Рачов Славейков-изготвяне на 

витрина 

20 ноември - Отбелязване на 100 г. от рождението  на Михаил Лъкатник (1920-

1974)- изготвяне на витрина 

22 ноември - Отбелязване на 107 г. от рождението на Асен Босев, български 

детски поет (1913 – 1997)- изготвяне на витрина 

29 ноември - Отбелязване на 218 г. от рождението на Вилхелм Хауф –  немски 

писател - романтик, майстор на приказката (1802 – 1827) – изготвяне на витрина 

30 ноември - Отбелязване на 155 години от рождението на Ръдиард Киплинг- 

изготвяне на витрина 

3 декември - 71 от смъртта на Елин Пелин, български писател (1877 - 1949)-

изготвяне на витрина 

7 декември- 111 г. от рождението на Никола Вапцаров, български поет (1909 – 

1942)- изготвяне на витрина 

 

Изготвил: Красимира Люцканова – главен библиотекар 

 

 

 

 



 

3. Отдел „Изкуство” 
 

Сравнителна таблица за читатели: 

 

Разпределяне на читателите по специалисти 2019 2020 

 

Общо новозаписани в отдел „Изкуство”, от които: 

- специалисти 

- студенти  

- ученици  

- други    

 

Общо посещения 

в отдел Изкуство -тук са включени и всички посетители на 

изложбите, изявите в залата, работа с 3D принтер 

 

180 

67 

21 

74 

18 

 

4840 

 

 

 

57 

15 

10 

26 

6 

 

1779 

 

Сравнителна таблица на раздадена литература 

 

Раздадена литература 

по вид:  

 

Общо: 

      книги 

      периодика 

      графични издания 

      DVD 

      АК 

      CD  

    грамофонни плочи 

    нотни издания 

 

2019 

 

 

8520 

1894 

561 

1139 

532 

145 

1306 

306 

2637 

2020 

 

 

5269 

1284 

299 

581 

290 

74 

652 

199 

1890 

 

 

Анализ на цифровата част на отчета за 2019 

1. Работа с читателите 

През 2020 г. пандемията от COVID-19 и въведените ограничителни мерки 

промениха изцяло начина на работа на библиотеката във всички дейности, свързани с 

обслужването на читатели, провеждане на културни събития, семинари, уроци. Поради 

тази причина всички показатели за читатели и раздадена литература са значително 

занижени. Продължава тенденцията читателите ползват все 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 /съобразно 

авторското и сродни права/, които живеят извън България, за да могат и те да се 

възползват от фондовете на библиотеката. 



 

2. Комплектуване и организация на библиотечните фондове 

 

През 2020 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. 

Успешен в това направление е проектът на Министерството на културата 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. 

Специалисти от отдела извършиха подбор на литературата и подготвиха 

необходимите документи за кандидатстване. 

Всички новопридобити CD, DVD и нотни издания са своевременно обработени в 

електронния каталог  на библиотеката с пълни аналитични описания, но по 

разпореждане на директора не са инвентирани. 

Приключи ретроконверсията на графични издания втора височина, изд. преди 

1991 г. Ретроконверсията на графичните издания първа височина е спряна поради 

промяна на софтуера. 

Текущо попълвана е електронна картотека „Пиеси” 

Изцяло обработен в локална електронна база данни и инвентиран е Фонд 

„Димитър Аврамов” 

Отчислени са 111т. физически изхабени периодични издания 

От м. Декември започна подготовката на библиотечните фондовете за пренасяне 

в новата сграда на библиотеката. 

Културна програма на отдел „Изкуство”, Общообразователна читалня „Петя 

Дубарова”, отдел „Стандарти и Методичен отдел: 

Юли – „Inside” - Артистичен проект и изложба с куратор Иво Бистрички 

 

 

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“ 
През изминалата 2020 г. в електронна база „Стандарти ” се въведоха 1900 

записа /от СТ4000 до СТ 5900/, 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 3 акта по 150 нормативни документа / акт № 69-71/. 

 

Изготвил: Щиляна Колева – библиотекар експерт 

 

 

 

 

 



 

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 

2019 г. 3760 3360 7120 

2020 г. 2939 2239 5178 

 

През 2020 година се извърши смяна на софтуера. Поради тази причина се 

наложи големи масиви от данни да бъдат редактирани с цел да се избегне пренасяне на 

грешки към новия софтуер.  

 

Сравнителни количествени данни за постъпленията във фондовете 

Краезнание и Справочно-библиографски отдел: 

 

 Краезнание Справочен 

2019 г 465 б.е 

Книги 437 

69 б.е. 

Книги 64 
Периодика 25 

Графика 2 
Периодика 5 

Картографски 1 

Отчислени няма 751 

Общ брой 8448 15411 

2020 97 

Книги 95 

 DVD - 2 

Общ брой 8545 

 

Справки: 

Устни: 71; писмени: 6, като две от тях - пълнотесково; по електронната поща и 

по телефона: 25.  



Навреме е изготвен календарът „Бележити дати и събития в Бургаския край за 

2021 г.“ 

Биобиблиография: 

През годината беше изготвена пълна библиография на бургаския писател 

Константин Петканов. Библиографията съдържа 694 библиографски описания. Това е 

първата библиография изготвена със софтуерния продукт на фирма ПС-ТМ. 

Благодарение на старанието на опитните библиографи в отдела Златинка Калчева и 

Нели Балева и компетентната и навременна помощ на специалиста от фирмата 

Светлозар Мечков се получи един добър продукт, който представя в пълнота 

енциклопедичната личност на Константин Петканов. 

Мултимедийни презентации: 

1. Старата градска архитектура по улица “Александровска“ в Бургас; 

2. Туристически маршрут „Литературен Бургас”  

3. Бургас в българското игрално кино  

Трите презентации бяха публикувани на сайта на библиотеката в рубриката 

Моят град. 

 

Изготвил: Златинка Калчева-главен библиограф 
 

6. Научна читалня за хуманитарни, точни и приложни науки 

„Владимир Василев” 
 

2.1. Цифрови  показатели: 

Посещения: 2718 

Нови читатели: 214 ползватели 

2.2. Раздадени библиотечни материали: Тома.  

 

Всичко 
0 1 2 3 80 82/89 9 91 

Худ. 

лит. 

12928 992 366 94 5987 413 347 1426 381 595 

 

Книги – 8709 библиотечни документа; 

Периодични издания – 4215 т. 

CD - 4 бр. 

 

Отдели 5 61 62 63 7/79 

 

95 356 727 113 1036 

 

 

Години Посещения 
Раздадени 

библ.материали 
Нови читатели 

2018 4 624 14984 475 

2019 4 368 17020 344 

2019 619 интернет   

2020 2718 12928 214 

2020 17 0интерн.дом. VІ   

 



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. 

Най-голямо търсене има на литература по: психология, управление, туризъм, 

икономика на туризма, педагогика и образование, история, право, 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. 

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 „П. Яворов” – 5 

Изпълнени поръчки – 5 

 

Откази – 0 

 

Селище Заявка Изпратени Откази 

НЧ "Просвета 1888" 

гр. Поморие 
2 2 0 

НЧ "Фар 1946" 

гр. Бургас 
1 1 0 

НЧ "Пробуда" 

гр. Средец 

2 2 0 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 7 

Периодични издания 4 



Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

71 стр. 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 11 

Друг език 0 

 

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

Брой 

библиотечни 

документа 

 4    2 3 2 11 

 

II. Междубиблиотечна заемна служба, обслужила библиотечни ползватели от 

РБългария: 

 

1. Направени заявки към други библиотеки от РБ „П. Яворов”- 37 

-Изпълнени заявки  – 34 

-Откази – 3 

 

Библиотека Заявки Откази 

УБ Пловдив 2 0 

УБ София 16 1 

РБ „Априлов – Палаузов“ 

гр. Габрово 

 

1 

 

0 

НБ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 

 

2 

 

0 

РБ "Стилиян 

Чилингиров" гр. Шумен 

 

1 

 

0 

РБ ”Петко Славейков” 

гр. В. Търново 

 

2 

 

0 

РБ"Любен  Каравелов" 

гр. Русе 

 

1 

 

0 

Столична библиотека 1 0 

УБ Велико Търново  

1 

 

0 

Библиотека към МУ 

гр. Варна 

 

1 

 

0 

РБ “Г.Раковски” 

гр. Ямбол 

 

1 

 

0 

РБ "Сава Доброплодни"             

гр. Сливен 

 

1 

 

0 

РБ „Христо Смирненски” 

гр Хасково 

 

3 

 

1 

РБ "Пенчо Славейков" 

гр. Варна 

 

2 

 

0 

НБ „Иван Вазов”   



гр. Пловдив 2 1 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 62 

Периодични издания 9 

Брой страници сканирано/ 

принтирано копие 

439 стр. 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 68 

Английски език 3 

 

По отдели 0 1 3 62/69 7 80 82 91 93 Общо 

Брой 

библиотечни 

документа 

 

9 

 

12 

 

17 

 

6 

 

4 

 

12 

 

2 

 

4 

 

5 
 

71 

 

 

2. Постъпили поръчки към Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”- 23 

Изпълнени поръчки  - 22 

Откази - 1 

 

 

Библиотека Изпратени Откази 

НБ „Св. Св. Кирил и Методий” 2 0 

УБ Пловдив 1 0 

РБ "Сава Доброплодни"  

 гр. Сливен 

1 0 

РБ "Захарий Княжески" 

гр. Стара Загора 

3 0 

НЧ "Родина -1860” 

гр. Стара Загора 

1 0 

НБ ”Иван Вазов” гр. Пловдив 4 1 

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  

РБ „Николай Вранчев” 

гр. Смолян 

1 0 

РБ "Христо Ботев" гр.Враца 2 0 

НЧ „Постоянство-1856” гр. Лом 1 0 



РБ „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград 1 0 

 

 

По вид Брой библиотечни документа 

Книги 

 

11 

Периодични издания 

 

17 

Брой страници 

сканирано/принтирано 

копие 

 

312 стр. 

 

 

По език Брой библиотечни документа 

Български език 28 

Друг език 0 

 

 

По отдели 0 1 2 3 5 62 80 82 93/99 Х 0 Общо: 

Брой 

библиотечни 

документа 

 

4 

 

2 

 

1 

 

9 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

 

4 
 

28 

 

 

Изготвил: Росица Желязкова - библиотекар 

 

8. Общообразователна читалня  „Петя Дубарова” 

 

Посещения – 1154 

 
Работници ТР Селско- 

стоп. 

спец. 

Мед. 

спец. 

Мат., 

хим. 

Филос., 

икон. 

Култ. 

дейци 

Учите- 

ли 

Други Студенти Учен. 

горна 

степен 

Учен. 

ср.ст. 

 

290 

 

128 

 

1 

 

 
 

2 
 

53 

 

10 

 

48 

 

77 

 

185 

 

340 

 

20 

 

Раздадена литература – 1652 

Периодични издания – 83 

 

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

 

261 

 

155 

 

115 

 

93 

 

121 

 

4 

 

32 

 

4 

 

8 

 

12 

 

351 

 

216 

 

173 

 

107 
 

 

През отчетната 2020 г. в Читалнята са регистрирани 1154 посещения, раздадени 

са 1652 тома литература, от които 83 тома периодични издания, регистрирани са 15 

устни справки. За ползване на Интернет е имало 687 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.  

Участие в изготвяне на списъци по издателства за проекта Български 

библиотеки-съвременни центрове на четене и информираност“. 

 

Изготвил: Мария Мутафчиева – библиотекар-експерт 

 

 

 

VІ. Координационна, експертно-консултанска и 

квалификационна дейност 
 
През 2020 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 2020 година са работили 232 библиотеки с 

щатни библиотекари:  

  Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”  

  Читалищни библиотеки – 168  

  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 2020 г. до всички читалищни библиотеки в региона са изпратени 

за попълване  информационни карти за състоянието на библиотеките за 2019 г. До 31 

март е събрана информация от 145 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 Регистър 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 община Цалево, 



с. Синеморец - 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. 

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

закриват 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 основно със средства от 

Общинския бюджет . 

Работещите в читалищните библиотека в област Бургас притежават висше, 

средно-специално и средно образование. Законът за обществените библиотеки изисква 

читалищните библиотекари да притежават библиотечна квалификация. През 

последните години част от работещите в читалищата придобиха библиотечни знания  

по програма „Аз мога“. През 2020 г. такива знания можеха да се получат в обучения за 

придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, 

организирани и финансирани от Агенцията по заетостта. Изискванията бяха обаче 

кандидатите да бъдат безработни , поради малко успяха да бъдат обучени чрез тази 

програма. 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. Читалищната дейност на 

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

на празници и др. 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 Министерството 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.  

През тази година предвид епидемиологичната обстановка Национален форум 

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

 

Регистър на обществените библиотеки към Министерство на културата 

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 2019 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. Шест 

от читалищата не успяха да актуализират библиотечната информация, а две не 

отговаряха през годината на условията на ЗОБ. 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 

На 19 май са изготвени  и изпратени до Министерство на културата предложения 

за промени в програми - „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и 

информираност” и „Регионални дейности”.  

През годината беше обявена сесия от Министерство на културата по  програма 

„Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност 2020”. За 

обновяване на библиотечния фонд кандидатстваха голяма част от читалищата. 

Оказано е съдействие при попълване на проектната форма. Петдесет и две читалищни 

библиотеки 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 2020 г. Регионална библиотека “Пейо К.оЯворов“ 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 създаване на информационен масив 

със статистическа информация за състоянието на библиотеките в областта, 

повишаване на уменията и формите на информационна грамотност на библиотеките в 

региона чрез организиране на семинарии по краеведска дейност, създаване на 

научноизследователски труд в областта на библиотечно-информационното 

обслужване чрез мултимедийна био-библиография по краезнание, опазване на 

местното културно наследство. 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. 

В периода септември - ноември 2020 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, свързани с 

попълването 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 программа Регионални дейности 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 края на 2020 г. беше нанесена статистическа информация за 2019 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”. 

 

Изготвил: Иво Иванов - методист 

 

ІІІ. Административна и финансова дейност 
 

През 2020 година не само Библиотеката, но и светът бе засегнат от извънредно и 

тежко сътресение, причинено от пандемията коронавирус /COVID-19/. През първата 

половина /първото тримесечие на годината/ ограничителните мерки доведоха до 

ограничаване дейността на Библиотеката с читатели. Що се касае до промени, 

свързани с организационно-функционалната структура през 2020 година не бяха 

направени. В края на годината в библиотеката работят 46 1/2 библиотечни служителя, 

от които 44 библиотечни служителя на щатни работни начала, от които 1 директор, 1 

заместник директор, 1 системен администратор, ½ касиер, 1 домакин, 1 деловодител, 

½ счетоводител, 29 библиотечни специалисти, 8 технически изпълнителя/ работник 

библиотека и 1 хигиенист. Друг библиотечен персонал на извън щатни 

правоотношения са 2/ двама хигиенисти и ½ технически изпълнител. 

Бюджетът на РБ „Пейо К. Яворов” за 2020 г. е в размер на 868374, 00 лв., от 

които 828395, 00 лв. са средствата от бюджетната субсидия, 10046, 00 лв. - от 

собствени приходи и 29933, 00 лв. – други /дофинансиране от община Бургас/.  

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

56329 лв. Други разходи – 299969 лв. 

Изразходваните приходи за СБРЗ /без включени възнаграждения/ са в размер на 

37494, 53 /за библиотечни служители/ и 26994, 53 /за библиотечни специалисти/. СБРЗ 

с включени възнаграждения /ДМС/ са в размер на 512076 /в т.ч. на библиотекари – 

508715 лв./. 

Увеличението на заплатите с 8/ осем % /съобразно Заповед на Министъра на 

културата г-н Боил Банов за 2020 г./, доведоха до завишаване размера на СБРЗ /без 

включено ДМС/ за 2020 година, която стана 806, 33 лв. общо за Библиотеката, а за 

библиотечен специалист е 930, 80 лв. /СБРЗ без вкл. ДМС/. 

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 същата година бе реализиран медицински преглед на 

всички библиотечни служители в сградата на ул. „Булаир” № 10. 

През отчетния период /м. Септември 2020 г./ бе извършен финансов одит.  
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