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Основна цел 
 

Основната цел в работата на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас 

през 2022 година ще бъде насочена към пълното, качествено и бързо задоволяване на 

информационните, Културно-образователни и развлекателни потребности на бургаската 

общественост. 

 
 

Основни задачи 

 

Посредник между информацията и ползвателите/ читателите, както и 

утвърждаването на Библиотеката като обществен информационен и културен център, 

осигуряващ равноправен достъп. 

 

1. Утвърждаване името на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас 

като един от водещите културни институти и превръщането й в притегателен център за 

бургаската общественост и не само. 

2. Организиране дарителска кампания за обогатяване библиотечния фонд. 

3. Кандидатстване и участие в проекти за финансиране на библиотечните 

дейности. 

4. Осъществяване на партньорства с другите културни институти и 

неправителствени организации в града. 

5. Участие със свои инициативи и дейности в Маратон на четеното, Национална 

библиотечна седмица и др. 

6. Въвеждане на нов пакет от библиотечен софтуер. 

7. Дигитализация на библиотечни документи . 

8. Провеждане на обучения на потребители и библиотекари. 

9. Дейности по програма на Фондация „Глобални библиотеки”. 

10. Извършване на ретроконверсия на фонда. 

11. Популяризиране по нестандартен начин на  услугите, които се предлагат в 

библиотеката. 

12. Работа с доброволци през настоящата 2021 година. 

13. Участие в организацията на изложението „ С книга на плажа“ – създаване на 

контакти с издателства, представяне на писатели и интересни инициатива за привличане 

на младите в този фестивал-изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечни дейности,  

разпределени по отдели 
 

І. Отдел „Комплектуване, организация  

и опазване на Библиотечните фондове” 
 

1. Комплектуване на библиотечни материали/ документи 

1.1. С предимство да се приемат и инвентират дарения от частни лица, културни 

институти, издателства, и фондации. Да се поддържа картотеката на дарителите и 

имената им да се отразяват на уеб страницата на библиотеката. 

1.2. Ежемесечно да се отделят средства от бюджета на библиотеката за 

закупуване нови книги. 

1.3. Поддържане на контакт с издателства и книгоразпространители. 

1.4. Да се следят новите заглавия в сайтовете на книжарниците, текущите 

намаления на книги и рекламите на издателствата на издадените нови книги. 

1.5. Поръчка на книги директно от издателствата с договорена търговска 

отстъпка. 

1.6. Разширяване на връзките с фондации, нестопански правителствени 

организации, сдружения и ведомствени издателства за своевременно забавяне на 

техните издания. 

1.7. С предимство да се приемат и инвестират дарения от частни лица, културни 

институти, издателства и фондации. Имената им да се отразяват на интернет страницата 

на библиотеката. Ри приемането на даренията да се връчват свидетелства. 

1.8. Чрез писателските дружества и съюзи в град Бургас да се попълват фондовете 

на библиотеката с нови издания на техни членове. 

1.9. Участие в проекти за набавяне на нови книги на български и чужди езици, 

включително и в ежегодно обявявания конкурс от Министерството на културата. 

1.10. Наградените автори в национални литературни конкурси за изминалата 

година да се издирват и книгите им да се закупуват в достатъчни екземпляри.    

 

2. Регистрация, документация и техническа обработка на новите 

постъпления: 

2.1. С предимство да се обработват фактурите и даренията с краеведски 

характер.както книги и материали с активно читателско търсене. 



2. 2. Всяко звено, което отчислява библиотечни материали от фонда си, трябва да 

изготвя списък, след което да ги предава в отдел „Комплектуване и обработка“ за 

отчисляването им по инвентарните книги и каталозите. 

 

3. Докомплектуване и опазване на библиотечните фондове: 

3.1. Продължаване прочистването на фондовете, съобразно законовите 

разпоредби. 

3.2. Антикварно набавяне на ценни заглавия, липсващи във фонда на 

библиотеката. 

 

4. Други задачи: 

4. 1. Да се попълват рубриките "Автограф" и „Дарители“ в Интернет страницата 

на библиотеката. 

4.2. Да се рекламира продукцията на издателства чрез Алея на книгата през м. 

юли/ август. 

4.3. Участие на библиотеката в националната кампания „Стара хартия за нова 

книга“.  

4.4. Да се представят нови книги по предварителен график с отделите. 

4.5. За литературните празници през м. октомври да се подреди изложба на 

книгите на бургаски автори излезли под печат 2022 година. Същите да се представят в 

уеб страницата на библиотеката. 

4.6.Да се попълват рубриките” Автограф”,”Нови книги”, “Дарители”, “Нови 

заглавия” в уеб страницата на библиотеката. 

4.7.Ден на отворените врати в библиотеката с разходка на читатели из 

вътрешните отдели и не само.  

 

Изготвил: Ирина Цомпова - библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Отдел „Обработка и каталози” 

 

Основни дейности 

1. Обработка на новопостъпили библиотечни материали и прехвърляне в други 

фондове 

2. Поддържане на генералния каталог, работните картотеки и картотеките на 

специалните сбирки. 

3. Работа по електронния каталог 

4. Други дейности 

1. Обработка на новопостъпили библиотечни материали, прехвърляне в 

други фондове 

1.1. Навременна обработка на новопостъпилите в отдела библиотечни материали 

от депозит, фактури, дар и др. – класиране, сигниране, описания в компютъра, 

разпечатка на фиши за АК и предаване по съответните обслужващи звена 

Срок - постоянен 

Отг. всички библиографи от отдела 

1.2. При необходимост да се обработват и предават с предимство актуални и 

търсени заглавия по информация на обслужващите читателите библиотекари 

Срок постоянен 

Отг. Гергана Георгиева,  

Изпълнение: библиографи от отдела 

1.3. Довършване обработката на депозитите от 2020 г. и навременно обработване 

на новите от 2021 г. 

Срок – до края на годината 

Отг. Гергана Георгиева,  

Изпълнение: библиографи от отдела 

1.4. По преценка на завеждащи отделите на обслужващите звена и с цел да се 

актуализират фондовете, да се прехвърлят екземпляри в основен фонд – червена 

сигнатура или други отдели. Промяната задължително да се отразява в служебния 

каталог и БД CAT. 

Срок - постоянен 



Отг. Г. Георгиева, изпълнение: библиотекари от отдела 

1.5. Прехвърляне: с цел да се актуализират фондовете, по преценка на завеждащи 

отделите на обслужващите звена - да се прехвърлят екземпляри в основен фонд или 

други отдели. Промяната задължително се отразява в служебния каталог и БД КНИГИ. 

Срок - постоянен 

Отг. Г. Георгиева, изпълнение: библиографи от отдела 

1.6. Вписване в предавателните теткрадки, пакетиране и изпращане на 

обработените книги в отделите за обслужване. 

Срок - постоянен 

Отг. Г. Георгиева, изпълнение: библиографи от отдела 

2. Поддържане на традиционните каталози 

2.1. Задължителна разпечатка на каталожни фиши на обработената нова 

литература за азбучен генерален каталог – книги, графика и нетрадиционни материали и 

съпътстващите го картотеки (колекции Автограф, Миникнижки). Ако се открият липси 

на стари фиши - да се разпечатат пропуските. 

Срок - постоянен 

Отг. всички библиографи от отдела 

2.2. Подреждане периодично на новите каталожни фиши от работната картотека в 

ГК. Поддържане на изряден ред на каталога и ако се установят нарушения да се 

поправят 

Срок - постоянен 

Отг. всички библиографи от отдела 

2.3. Нанасяне на поправките и добавяне на сигнатури и инв. № на допълнително 

комплектувани книги от вече обработени заглавия на фишите в генералния каталог и 

съпътстващите го картотеки. 

Срок – постоянен 

Отг. всички библиографи от отдела 

2.4. Да се отразят отчисленията от подадените актове останали недовършени от 

миналата година в генералния каталог . 

Срок –до края на март 

Отг. Г. Георгиева, изпълнение: бибилографи от отдела 

2.5. След извършените отчисления на ГК, да се предават периодично фишите на 

отчислените заглавия на Отдел Заемна за нанасяне на необходимите поправки в 



читателските каталози – Азбучни - бълг. език, руски език и латиница и Систематичен 

каталог. 

Срок – постоянен 

Отг. Гергана Георгиева 

2.6. При прехвърляне на книги от един фонд в друг, да се нанесат промените на 

фишите от ГК – зачертават се старите сигнатури, добавят се нови, като при инв. № се 

отбелязва новия фонд. Фишите на старите книги до 1991 г., които не са отразени в 

електронния каталог също се подават на Заемна служба за нанасяне на поправките в 

читателските каталози. 

Срок - постоянен 

Отг. Г. Георгиева, изпълнение: библиографи от отдела 

 

3. Работа по електронния каталог 

3.1. Обработване на книги от фактури, дарове и депозити. Попълване на всички 

полета в даденото описание определени от програмата и спазване на изискванията й. 

Всяко поле да носи определена и точна информация за обработвания библиотечен 

материал, съобразени със Стандарта за библиотечно описание. При обработка на 

докомплектувани екземпляри да се попълнят новите полета от програма АВ като 

ключови думи, да се огледат за пропуски и грешки при прехвърлянето от старата в 

новата база.  

Срок постоянен 

Отг. всички библиотекари от отдела 

3.2. Отчисляване на подадените екземпляри от талони от миналата година в 

електронния каталог. 

Срок: до края на месец март 

Отг. Г. Георгиева 

3.3. При установени пропаднали записи, да се попълнят в ЕК. Или по настояване 

на обслужващите отдели – на търсени стари книги, издадени преди 1991 г., които нямат 

описания в базата. 

Срок - постоянен 

Отг. Г. Георгиева 

3.4. Периодично редактиране на електронния каталог. Преглеждане за грешки в 

полетата, затрудняващи търсенето в базата и Интернет каталога. Редактиране на 

класификаторите при възникнали грешки, затрудняващи работата по обработка на библ. 

материали. 



Срок – постоянен 

Отг. Г. Георгиева 

 

4. Други дейности 

4.1. Извършване на справки в електронния и генералния каталог по молба на 

звената за обслужване на читатели, при актуализиране и прочистване на фондовете. 

Срок – постоянен 

Отг. Г. Георгиева 

4.2. При необходимост помагане на обслужващите звена при работата им с 

читатели 

Срок – постоянен 

Отг. всички библиотекари от отдела 

4.3. Участие в бригади по прочистване и преместване  на фондовете на 

библиотеката. 

Срок – постоянен 

Отг. Г. Георгиева, изпълнение: библиотекари от отдела 

4.4. Включване в културно-масовите мероприятия на библиотеката. 

Срок – постоянен 

Отг. Г. Георгиева, изпълнение: библиотекари от отдела 

 

Изготвил: Гергана Георгиева – главен библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ. Отдел „ Справочно-библиографска и краеведска дейност” 

 

1. Справочно – библиографска дейност и информационно обслужване: 

1.1. Извършване на писмени библиографски справки при подадени заявки от 

читатели, институции, организации или фирми. 

1.2. Извършване на платени справки по Държавен вестник до 1965 г. 

1.3. Участие в актуализирането на информацията в уеб – портала на 

библиотеката. 

Срок: постоянен 

Отговарят: Всички специалисти от отдела 

 

2. Краеведска дейност: 

2.1. Регулярно обогатяване на база данни Краезнание – попълване с описания на 

публикации с краеведско съдържание от местния периодичен печат. 

Отговарят: Всички специалисти от отдела 

2.2. Преглеждане де визу на следните български вестници: Словото днес, 

Литературен вестник, Литературен форум, Литературен глас,Литература и общество, 

Култура, описване на публикации от и за бургаски творци. 

Отговаря: Златинка Калчева 

2.3. Преглеждане де визу на списанията, постъпващи по депозит и подбор и 

описване в база „Статии” на публикациите със стойностно краеведско съдържание, 

както и на периодични сборници и части от книги. 

Отговаря: Златинка Калчева 

2.4. Преглеждане де визу на вестниците: Труд, 24 часа и Църковен вестник и 

подбор и описване на публикациите с краеведско съдържание. 

Отговаря: Цвета Узунова 

2.5. Обогатяване на специалните краеведски сбирки – пощенски картички, 

плакати, афиши, календари и др. 

Отговарят: Всички специалисти от отдела 

2.6. Попълване на сбирките с краеведските ведомствени издания. 

Отговарят: Всички специалисти от отдела 

2.7. Ретроспективно попълване на база данни Краезнение – въвеждане на 

библиографски описания от традиционните краеведски картотеки преди 1990 година. 

Отговарят: Всички специалисти от отдела 

2.8. Изработване на календар за кръгли годишнини на творци и юбилейни 

събития, свързани с Бургаския край. 

Отговаря: Цвета Узунова 

2.9. Популяризиране сред учащите на информацията по краезнание. 

Отговарят: всички специалисти от отдела 



 

3. Изложби, презентации: 

3.1. Презентация по повод 115 години от рождението на Паулина Станчева 

(Калиопа Костова Паласакева) (31.01.1907-12.07.1991) – писателка и поетеса. Родена в 

гр. Бургас. 

Срок: 31 януари 

Отговаря: Мара Иванова 

3.2. Презентация по повод 115 години от рождението на Стефан Станчев 

(7.04.1907-28.09.1991) – писател, журналист, активен читалищен деец, уредник на 

Бургаската библиотека, общественик. 

Срок: 7 април 

Отговаря: Златина Калчева 

3.3. Презентация по повод 75 години от рождението на Янаки Петров 

(28.02.1947-4.09.1999 г.) – писател за деца и възрастни.. 

Срок: 28 февруари 

Отговаря: Мара Иванова 

3.4. „ С поезията на Петя Дубарова” - среща – разговор с Добрина Топалова по 

повод 60 години от рождението на бургаската поетеса. 

Срок: 25 април 

Отговаря: Златина Калчева 

3.5. Презентация по повод 150 години от рождението на АНТОН 

СТРАШИМИРОВ (15.06.1872- 7.12.1937) – писател. През периода 1890-1894 г. е 

начален учител в различни села в Бургаско и Варненско. Редактор на в. „Глас от изток” 

(Бургас). 

Срок: 15 юни 

Отговаря: Нели Балева 

3.6. Среща – разговор с  по повод 55 години от рождението му. 

Срок: 29 август 

Отговарят Всички специалисти от отдела 

 

 

 



 

Свързани с исторически събития и личности: 

 

3.7. Презентация и библиографска справка за Михаил Герджиков (26.01.1877-

18.03.1947) по повод 145 години от рождението му. 

Срок: 26 януари 

Отговарят Златина Калчева, Мара Иванова 

3.8. Презентация и библиографска справка за ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ (2.03.1872 - 

20.11.1957 ) – индустриалец, създател на най-голямата моливна фабрика „Девеко” на 

Балканския полуостров (сега завод “Хемус марк”) по повод 150 години от рождението 

му. 

Срок: 2 март 

Отговарят Златина Калчева, Таня Керемидчиева 

3.9. Изложба /витрина/ по повод 85 години от рождението на ВИДА 

БУКОВИНОВА (6.03.1937) – историк, краевед, общественик. 

Срок: 6 март 

Отговаря: Мара Иванова 

3.10. Презентация по повод 175 години от рождението на БОЯН 

КЕРЕМЕДЧИЕВ (14.05.1847-1906) – първият бургаски учител, деец в църковната 

борба. 

Срок: 14 май 

Отговаря: Нели Балева 

3.11. Презентация по повод 120 години от рождението на ПЕТКО ЗАДГОРСКИ 

(2.07.1902-1.10.1974) – художник. 

Срок: 2 юли 

Отговаря: Златина Калчева 

3.12. Библиографска справка и презентация по повод 110 години от избухването 

на Балканската война и годишнини от рождението и смъртта на Христо Топракчиев 

(16.12.1887-19.10.1912) – пилот, загинал при изпълнение на бойна задача по време на 

Балканската война. Роден е в гр. Бургас. 

Срок: 19 октомври 

Отговарят Всички специалисти от отдела 



3.13. Библиографска справка и презентация по повод 1105 години от 

историческата битка край р. Ахелой, (20 авг. 917 г.) 

Срок: 20 август 

Отговарят Всички специалисти от отдел 

 

Изготвил: Златинка Калчева – главен библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Отдел „Заемна служба за възрастни” 

Работа с ползватели/ читатели 

 

1. Основни задачи 

1.1. Утвърждаване и усъвършенстване на новата организация за обслужване на 

потребителите. 

1.2. Усвояване на нови моменти при работа с база данни АБ в обслужването на 

потребителите. 

1.3. Работа по ретроконверсията на библиотечните документи. 

 

 

 



 

2. Организация на обслужването на потребителите 

2.1. Усъвършенстване на работата с новия софтуер АБ при обслужването на  

потребителите. 

Срок:  м. април 

Отг. : Ив. Йовкова 

2.2.Оформяне на работните места за връщане и заемане на библиотечни документи, 

съобразно изискванията  на   противоепидемичните мерки. 

Срок: м. април 

Отг. : Ив. Йовкова 

2.3.Периодична проверка на  закъснелите читатели чрез Електронната база данни. 

Изпращане на напомнителни  мейли и телефонни обаждания. 

Срок: м. юни, м. декември 

Отг. : всички библиотекари от обслужване 

2.4.Подготовка и приключване на работата с хартиените читателски карти, 

съгласно изискванията на ЗЗЛД. Проверка на наличните читателки карти от 2021г. 

Срок: м. юни 

Отг. : Р.Василева,всички библиотекари от обслужване 

2.5. Проверка и отговор на читателски запитвания по служебната електронна поща 

Срок: eжедневно 

Отг.: всички библиотекари от обслужване 

2.6.Организация за обслужване на читатели без Зелен сертификат 

Срок: За времето на извънредните мерки-  31.03.2022  

Отг.:И. Йовкова 

Организация на работата по опазване и прочистване на библиотечните 

фондове 

3.1.Нареждане и почистване на библиотечните документи от Подръчен фонд в 

хранилището в комплекс Изгрев. 

Срок: месец април; септември 2022 

Отг.: Ив. Йовкова 



3.2.Нареждане и почистване на библиотечните документи от Основен фонд -  синя 

сигнатура в новото хранилище. 

Срок: месец април 2021 

Отг.: Ив. Йовкова, Живка Тошева 

3.3.Периодично пренареждане на библиотечните документи от свободния достъп и 

хранилищата. 

Срок: ежедневно 

Отг.: Ж. Тошева, всички библиотекари от обслужване 

3.4.Прочистване на фондовете от остарели по съдържание, физически изхабени и 

многоекземплярни библиотечни пдокументи. 

Срок: Постоянен 

Отг. : всички библиотекари от обслужване 

3.5. Работа по ретроконверсирането на библиотечни документи, издадени преди 

1990 г.  

Срок: Постоянен 

Отг. : Р. Василева, Д. Милева,  Ив.  Йовкова 

3.6.Талониране и изготвяне на списъци към актове за отчисления. 

Срок: Постоянен 

Отг . Живка Тошева, всички библиотекари 

3.7. Проверка, талониране, издирване на цени и описване на невърнати от 

читателите библиотечни документи за 2017 година. 

Срок: м. Септември 

Отг. : И. Борисова 

3.8. Изготвяне на списък на библиотечните документи, заменени срещу загубени за  

2022 година. 

Срок: м. Декември  

Отг. : И. Борисова 

3.9. Обогатяване на фондовете чрез дарения. 

Срок: постоянен 

Отг.: Ив. Йовкова, Р. Василева  



3.10. Участие в изготвянето на проекти за нови книги на Министерство на 

културата.  

Срок: месец Септември - Октомври  2022г. 

Отг.  Д. Милева 

 

3. Справочно-информационна дейност 

4.1. Аналитично разкриване на съдържанието на литературни сборници.  

Обучение за работа с новия софтуер АБ 

Срок: Постоянен 

Отг. : Р. Василева 

4.2. Актуализиране на витрината за нови книги в залата за свободен достъп. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Всички библиотекари от обслужване 

4.3. Своевременно отчитане в дневника на Заемна за възрастни резултатите от 

работата по обслужването на потребителите. Редовно документиране на устните 

справки. 

Срок:  Постоянен 

Отг.:  Деница Милева, Ирина Борисова 

4.4. Разпространение на ББЗ. 

Срок:  Постоянен 

Отг.:  Ив. Йовкова, Р. Василева 

 

5. Масови събития 

5.1. Участие в инициативи, организирани от и със съдействието на библиотеката. 

5.2. Уточняване на Списък от събитията, които ще организира Заемна за възрастни, 

съгласно Културната програма на Общината и Библиотеката. 

5.3. Витрини: 

100 г. от  рождението на  Блага  Димитрова-януари 

90 г. от рождението на Умберто Еко – януари 

160 г. от смъртта на Братя Миладинови – януари 

105 г. от рождението на С.Шелдън – 02  февруари 



120 г. от рождението на Светослав Минков-12 февруари 

220 г. от рождението на Виктор Юго- 22 февруари 

120 г. от рождението на Джон Стайнбек – 27 февруари 

115 г. от рождението на Ем.Станев- 28 февруари  

135г. от рождението на Димчо Дебелянов – 28 март 

75 г. от рождението наТом Кланси-12 април 

60 г. от рождението на Петя Дубарова-25 април 

Световен ден на Книгата и авторското право-Бургаски автор чете свое 

произведение в Заемна-23 април 

Ден на Европа-Европейски измерения или ценности- 9 май 

110 г. от рождението на Яна Язова-23 май 

Ден на славянската писменост ,на българската просвета и култура; 130 г.от 

написването на стихотворението „Върви ,народе възродени“ от Стоян Михайловски-15 

май 

95 г. от рождението на Р.Лъдлъм 

85 г. от рождението на Колийн Макълоу-1юни  

70 г. от рождението на Орхан Памук /Нобелова награда 2006г./ -7 юни 

150 г. от рождението на Антон Страшимиров -15 юни 

145 г. от рождението на Херман Хесе-2 юли 

185 г. от рождението на Апостола на свободата Васил Левски-18 юли 

145 г. от рождението на Елин Пелин-18 юли 

80 г. от рождението на Изабел Алиенде-2 август 

110 г. от рождението на Жоржи Амаду-10 август 

75 г. от рождението на Паоло Коелю-10 август 

200 г. от рождението на Добри Чинтулов-1 септември 

Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885-6.09  

160 г. от рождението на О` Хенри/Уилям Сидни Портър/-11 септември 

95 г. от рождението на Стефан Продев-15 септември 

75 г. от рождението на Стивън Кинг-21 септември 



Обявяване Независимостта на България-22 септември 

125 г. от рождението на Уйлям Фокнър-25 септември 

Европейски ден на езиците-26 септември 

 

75 г. от рождението на Владимир Зарев-5 октомври 

130 г. от рождението на Марина Цветаева-8 октомври 

130 г. от рождението на Иво Андрич-10 октомври 

1 ноември-Ден на народните будители:300 г. от рождението на Паисий 

Хилендарски: 260 г. от написването на История славенобългарска 

 

100 г. от рождението на Кърт Вонегът-11 ноември 

195 г. от рождението на Петко Р. Славейков-17 ноември 

95 г. от рождението на Моско Москов,български езиковед-24 ноември 

115 г. от рождението на Алберто Моравия-28 ноември 

165 г. от рождението на Джоузеф Конрад-3 декември 

6 ноември-Никулден:Празник на град Бургас 

140 г. от рождението на Георги Райчев-7 декември 

80 г. от рождението на Боян Биолчев-11 декември 

225 г. от рождението на Хайнрих Хайне 

 

4.Събития: 

По повод Деня на Тракия и 110 г. от превземането на Одринската крепост по 

време на Балканската война- Среща с Митко Иванов и Тони Улф/Псевдоним на 

Антоанета Николова/ 

Срок:27 /13-стар стил/ Март 

Отг.: Радостина Василева, Иванка Йовкова 

Литературна вечер, посветена на 130 г. от рождението на Марина Цветаева  

Срок: м. Октомври 

Отг. Марина Липатова 



 

За 8 март-виртуален поздрав от малките ученици на НУМСИ 

Срок: м. Март 

Отг.Марина Липатова 

 

6. Материална база 

 

6.1. Изготвяне на списъци с означенията на индексите, съгласно Десетичната 

класификация и възприетата схема за нареждане на фондовете в Заемна за възрастни. 

Срок: м.Февруари 

Отг.: Ив. Йовкова 

6.3. Осигуряване на високоскоростен Интернет на местата за обслужване на 

потребителите. 

 

7. Квалификация: 

7.1.У частие във всички обучения, засягащи новия Софтуер АБ. 

7.2. Инструктаж за Системата на Пожароизвестяване и отоплителната система в 

новата сграда. 

 

Изготвил: Иванка Йовкова - главен библиотекар 

 

 

V. Научна читалня за хуманитарни, точни и приложни науки 

“Владимир Василев” 

 

1.Комплектуване и организация на фонда: 

1.1. Седмично приемане на новопостъпили книги и нареждането им. 

1.2. Преподреждане на фонда на свободен достъп в читалните и осигуряване на 

оптималната им организация с цел улеснено ползване от читателите.  

Срок: ежедневен 

1.3. Преглеждане на фонда от Ч1 и Ч2 и отделяне на дублетните книги за 

отчисление. 

Срок: м. май /П. Иванова и М. Мутафчиева/ 



1.4. Вмъкване на ползваните библиотечни документи в книгохранилищата. 

Срок: постоянен  

 

1.5. Да се изработят и поставят надписани книгоразделители в читалните, с цел 

улеснено ползване на фонда от читатели и библиотекари. 

Срок: м. януари 

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

Срок: м. октомври 

 

1.7. Ежедневно регистриране на получените периодични издания по абонамент и 

дарение. /да се направи стелаж за тях в Ч2/.  

 

1.8. Продължаване на електронната база данни в Ретроконверсията. /Да се направи 

в новата база и се продължи, защото ни е изключително необходима за обслужванито./ 

Срок: Постоянен 

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

документи от книги, справочници  и периодика от отдел Медицина. 

Срок: Постоянен /В. Данева/ 

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

документи от книги, справочници  и периодика от отдел Литературознание 

Срок: Постоянен /П. Иванова/ 

1.11. Текущо проучване на Интернет указатели , виртуални и електронни 

библиотеки и пълнотекстови издания и изграждане на електронни колекции в помощ на 

обслужването. 

Срок: Постоянен 

1.12. Подмяна на разлепените и остарели надписи на периодиката и сигнатурните 

етикети на книгите. 

Срок: м. текущо 

1.13. Изготвяне на актове за отчислени книги и периодични издания. 

Срок: м. декември 

1.14. Подреждане на фонда /пренесен в ДО /по предварително изготвен график. 

Срок: м. май 

1.15. Описване и предаване за подвързия Държавен вестник за 2022 г. и в. Ало, 

Бургас 

Срок: м. януари 2023 

1.16. Периодично правене на проверка по списъците с липсващи книги с червена 

сигнатура за евентуално грешно нареждане. 



Срок: двумесечен 

1.17. Инвентаризация на Справочния фонд. 

Срок: м. ноември 

 

2.Справочно – библиографска и информационна работа: 

 

2.1.Прилагане на съвременни информационни технологии в справочно-

библиографско и информационно обслужване, осигуряващо многоаспектно търсене с 

цел максимално удовлетворяване потребностите на читателите. 

Срок: Постоянен 

2.2.Консултации на потребителите за използване на електронните ресурси на 

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

Срок: постоянен 

Изготвил: Петя Петрова - главен библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІ. Общообразователна читалня “Петя Дубарова” 

 

1. Комплектуване и организация на библиотечния фонд: 

1.1. Участие в комплектуването на фонда на Общообразователната читалня 

„Петя Дубарова” чрез преглеждане на депозитните екземпляри. 

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

1.2. Участие в абонамента на периодичните издания за 2022 г., като се 

преглеждат издателските каталози.   

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

1.3. Да се записват търсени заглавия, които липсват в читалнята и се 

докомплектуват чрез посещения в книжарниците заедно с колегите от отдел 

Комплектуване.  

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

 

2. Поддържане и опазване на библиотечните фондове 

2.1. Обслужването в читалнята да става срещу абонаментна читателска карта. 

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

2.2. Да се извършва проверка на ползваните библиотечни материали, същите 

се подреждат по местата им. 

отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

2.3. Във връзка с опазването на фонд „Периодика” вестниците и списанията 

периодично да се подготвят и нареждат на съответните места. 

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

2.4. Приемане на нови книги по предавателна тетрадка. 

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

2.5. Да се довърши прочистването на фонда от остарели по съдържание 

библиотечни документи. 

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

 

 



3. Организация и съдържание на работата с читателите 

3.1. Да продължи индивидуалната работа с читателите при ползването на 

каталога и картотеките и се оказва помощ на начинаещите при работа с компютър. 

Отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова  

3.2. Да се извършват копирни услуги  на читателите с библиотечни документи 

Отг. М. Мутафчиева, Р. Желязкова 

3. 3. Да се извършва и принтиране на библиотечни документи / в помощ на 

читателите/. 

Отг. М. Мутафчиева, Р. Желязкова 

 

4. Справочно-библиографска и информационна дейност: 

4.1. Работа с електронната картотека по литературознание – аналитично 

разкриване на съдържанието на новите литературни сборници. Да продължи работата 

по разкриване съдържанието на литературни сборници, получени от 1990 до 2022  г. 

отг. М. Мутафчиева, Р. Желязкова 

4.2. Продължаване на работата по ретроконверсия на фишовия каталог на 

читалнята. 

отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

4.3. Редакция на електронната картотека по литературознание. 

отг. М.Мутафчиева, Р. Желязкова 

 

Изготвил: Мария Мутафчиева - библиотекар експерт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІІ. Отдел „Стандарти” 

 

Планира се прочистването на отменени и не съществуващи стандарти на 

територията на Библиотеката. За тази цел ще бъдат изготвени 5 акта за отчисления с по 

150 нормативни документа. Впоследствие ще бъдат отчислени по инвентарни книги. 

До края на годината ще бъдат подготвени още 6 акта за отчисления с по 150 

нормативни документа, които ще бъдат придвижени към съответното звено още в 

началото на 2022г. 

Планира се въвеждането на около 2 000 нормативни документа в електронна база 

данни „Стандарти“. 

Обслужване на читатели според Правилника за обслужване на потребителите, 

както в читалня „Изкуство”, така и в Заемната към отдела.  

Извършване на консултации и устни справки чрез традиционния и електронния 

каталог. 

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

издания. 

При необходимост ще участва в преместването, подреждането и прочистването 

на библиотечните фондове. 

При необходимост ще замества в обслужващите звена. 

При необходимост ще участва в разпространението на ББЗ пред различна 

аудитория - деца, ученици, младежи и др. 

 

Изготвил: Щиляна Колева – библиотекар експерт 

 

 

VІІІ. Отдел “Изкуство” 

 

1.Комплектуване и организация на фондовете 

1.1.Участие в комплектуването  на  книги и албуми за отдела, преглеждане 

на депозит, издателски каталози, посещения на книжарниците в града. 

1.2.Съдействие при абонамента на периодични издания. Да  се следи за 

редовното им получаване и да се сигнализира за липси. 



1.3.Преглед de visu на получаваните по депозит периодични издания с цел 

допълване на база „Краезнание” и база „Пиеси” 

1.4.Инсталиране на новия софтуер за обработка на CD, DVD и грамофонни 

плочи. Редакция на образуваните при пренасяне на информацията грешки и неточности.   

1.5.Обработка с пълно аналитично описание на  постъпващите в отдела CD, 

DVD и ноти.  

1.6.Инвентиране на постъпилите  и обработени през 2020г. дарения от нотни 

издания, CD и DVD 

1.7.Продължаване  ретроконверсията на графични издания, изд. преди 1991г. 

първа височина 

1.8.Стартиране на ретроконверсията на чужди издания от фонд книги и 

графика 

1.9.Изграждане на електронна база с аналитични описания на статии в 

областта на изкуството 

 

2.Поддържане и опазване на библиотечните фондове 

2.1.С цел прочистване на библиотечните фондове и по-ефективното им 

използване, редовно да се преглеждат и отделят за отчисления похабени или загубени от 

читатели нотни издания, книги, AK, CD,  DVD и грамофонни плочи. 

2.2.Периодично почистване на фондовете в хранилище от натрупания поради 

влагата мухъл. 

2.3.Периодично да се подреждат фондовете на Читалнята и Заемна, където 

читателите имат свободен достъп. 

2.4.Подреждане на фонда, останал  на съхранение в Детски отдел, след 

предварително създадена организация. 

 

3.Организация и съдържание на работата с читатели 

 3.1.Обслужване на читатели според правилника на библиотеката и възможностите на 

новия софтуер. 

3.2.Ползване на  интернет за по-доброто обслужване на читателите. 

Отговаряне на въпроси и заявки, изпращане на сканирани копия на статии по заявка, 

предлагане на информация за новополучени заглавия.  

3.3.Популяризиране на  библиотечните фондове като за целта се информира 

всеки читател  какво и къде може да получи. 

  



4.Квалификационна дейност 

4.1.Участие в организираните от библиотеката обучения, курсове и семинари по 

различни актуални теми. 

4.2.Да следят новостите в областта на изкуството,  информация от интернет, 

периодичния печат и др. източници 

 

5.Други 

 Да се търсят всякакви възможности за участие в различни по вид проекти с 

цел създаване на иновативни библиотечни услуги и привличане на нови потребители. 

 

Ресурсен център към Гьоте-институт, България 

 

 Да се поддържат са контакти със специалистите от Гьоте-институт 

България.  

 Да се обработват текущо в локална електронна база данни новопостъпилите 

документи. 

 Да се обслужват читатели според правилата на Ресурсния център. 

 

Изготвил: Станислава Михайлова – главен библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІХ. Детски отдел 

Работа с читатели/ ползватели /деца/ 

 

1.Основни задачи: 

1.1. Обслужване на читатели в Детски отдел - справочно-информационно 

обслужване, кногозаемане, консултиране на читателите относно търсената от тях 

литература. 

1.2. Установяване на трайни контакти с училища и детски градини с цел 

партньорство в инициативите на Детски отдел. 

1.3. Организиране на събития,свързани с празничния календар, с детската книга, 

детското четене и изкуствата за деца.  

1.4. Грижа за материалната база - окончателно пренасяне на библиотечния фонд в 

новата сграда и подреждането му. 

1.5. Активност по въпросите на автоматизацията на библиотечните процеси в 

отдела. 

1.6. Попълване на Дневници за работата на Детски отдел: 

 Дневник на библиотеката (статистически) - К. Люцканова 

 Дневник справки – А. Кръстева 

 Дневник масови начинания  

 

2. Комплектуване, организация и опазване на библиотечния фонд: 

2. 1. Участие в преглеждането на депозита и комплектуването на фонда. 

Отговорник: К.Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

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

многоекземплярни, остарели по съдържание библиотечни екземпляри. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 3. Изготвяне на актове за отчисление. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 



Срок: Постоянен 

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

които не са налични в Детски отдел. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 5. При необходимост пренареждане на книгите в подръчен фонд и хранилище. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 6. Подмяна на сигнатурни етикети на книгите. 

Отговорник: К.Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 7. Проследяване на закъсненията на читателите и уведомяване чрез sms, 

фейсбук съобщение или обаждане по телефон. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 8. Новопостъпилите книги да се разписват от библиотекарите и подреждат по 

места. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 9. Извършване на читателски справки на старите периодичните издания, 

книгите от I и II височина, книгите от основен фонд и основен фонд с червена 

сигнатура, книгите от детски фонд – червена сигнатура, намиращи се във 

фондохранилище. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

2. 10. Организация за обслужване на читатели без Зелен сертификат 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева, Л.Колева, М. Жечева 

Срок: постоянен 

2. 11. Нареждане и почистване на библиотечните документи от фонда на 

библиотеката в хранилището в комплекс Изгрев. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева, Л.Колева, М. Жечева 



Срок: постоянен 

2. 12. Проверка, издирване  на цени и описване на невърнати от читателите 

библиотечни документи за 2017 година. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева, Л.Колева 

Срок: постоянен 

2. 13. Изготвяне на списък на библиотечните документи, заменени срещу 

загубени за  2022 година. 

Отговорник: К. Люцканова 

Срок: постоянен 

2. 14. Обогатяване на фонда на билиотеката чрез дарения. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева, Л.Колева 

Срок: постоянен 

2. 15.Участие в изготвянето на проекти за нови книги на Министерство на 

културата.  

Отговорник: К. Люцканова 

Срок: постоянен 

 

3. Работа с каталози и картотеки: 

3.1. Поддръжка на каталози и картотеки – периодична проверка и подреждане; 

подмяна на надписите на каталожните шкафчета, прочистване на каталожните картички 

след предадени актове за отчисление. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

3.2.Ежедневно поддържане на читателската картотека. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

 

4. Работа с читатели в Детски отдел: 

4.1. Консултиране на читателите в Детски отдел относно търсената от тях 

литература, извършване на възможно най-пълна справка по библиотечното запитване, 

насърчаване на четенето сред младите хора. 



Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

 

5. Работа с доброволци в Детски отдел: 

5.1. Поддържане на доброволчески кръг от деца, родители, учители и др., които  

да участват и подпомагат работата в библиотеката и се включват активно в културната 

програма на Детски отдел. 

Отговорник: К. Люцканова, А. Кръстева 

Срок: Постоянен 

 

6. Поддържане на витрини в Детски отдел: 

6. 1. Поддържане на витрина „Нови книги”, които постъпват във фонда на  

отдела. 

Отговорник: К.Люцканова, А. Кръстева, Л.Колева, М. Жечева 

Срок: постоянен 

Поддържане на витрина, свързана с годишнини на детски автори, 

празници и събития през 2022 година: 

 6 януари - Отбелязване на 174 години от рождението на Христо Ботев, 

български поет, революционер и публицист (1848 – 1876 г.) 

 14 януари – отбелязване на 136 години от рождението на Хю Лофтинг 

 17 януари - Ден на религиозната толерантност и търпимост 

 18 януари – отбелязване на 140 г. от рождението на Алън Милн – 

английски писател, автор на книгите за Мечо Пух (1882–1956 г.) 

 21 януари - 143 г. от смъртта на  Любен Каравелов, български писател, 

публицист, революционер-демократ (1834 – 1879 г.) 

 27 януари – отбелязване на 190 г. от рождението на Луис Карол – 

британски писател, философ и математик  (1832–1898 г.) 

 5 февруари – отбелязване на 102 години от рождението на Леда Милева 

(1920 – 2013 г.) 

 3 март - Национален празник на Република България. Официален празник. 

Ден на Освобождението на България от османско иго. Подписан е  Сан-Стефанския 

мирен договор. Край на Руско-турската война (1877 – 1878 г.) 



 15 март - 43 г. от смъртта на ЕмилиянСтанев, българскибелетрист (1907 – 

1979 г.) 

 21 март - Световенден на поезията. Чества се 1999 г. по решение на 

ЮНЕСКО 

 25 март - Благовещение. Празник на майката и жената 

 2 април - Международенден на детската книга. Обявяванетому е свързано с 

родения на тази дата световноизвестендатскиписателХансКристиян Андерсен (1805 г.) 

 21 април - Световенден на книгата и авторското право. Отбелязва се по 

решение на ЮНЕСКО от ноември 1995 г. Чества се от 1996 г.  

 29 април – отбелязване на 129 г. от рождението на Елисавета Багряна, 

българска поетеса (1893 – 1991 г.) 

 

 11 май – Професионален празник на българските библиотекари и Ден за почит 

на Светите братя Кирил и Методий 

 16 май – отбелязване на 319 г. от смъртта на Шарл Перо, френски писател и 

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

красавица" и др. (1628 – 1703 г.) 

 

 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура 

 

 8 юли – отбелязване на 145 години от рождението на Елин Пелин и 183 години 

от рождението на Васил Левски 

 3 август – отбелязване 124 г. от рождението на Калина Малина, българска 

детска писателка (1898 – 1979) 

 

 21 август – отбелязване на 120 г. от рождението на Ангел Каралийчев – 

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

 13 септември – отбелязване на 106 години от рождението на Роалд Дал 

 17 септември – отбелязване на 124 години от рождението на Христо 

Смирненски  

 26 септември – отбелязване на 136 години от рождението на Ран Босилек 

 8 октомври – 158години от рождението на Бранислав Нушич 

 23 октомври - 102 години от рождението на Джани Родари 



 29 октомври - 108 г. от смъртта на Пейо Крачолов Яворов, български поет и 

драматург (1878 – 1914) 

 

 9 ноември – отбелязване на 142 години от рождението на Йордан Йовков 

 14 ноември – отбелязване на 115 г. от рождението на шведската детска 

писателка Астрид Линдгрен 

 22 ноември – отбелязване на 109 г. от рождението на Асен Босев, български 

детски поет (1913 – 1997) 

 

 29 ноември – отбелязване на 220 г. от рождението на Вилхелм Хауф –  немски 

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

 

 3 декември–73 г. от смъртта на Елин Пелин, български писател (1877 - 1949) 

 

 7декември - 113 г. от рождението на Никола Вапцаров, български поет (1909 – 

1942) 

 

Отговорник: К.Люцканова, А. Кръстева, Л.Колева,М. Жечева 

Срок: постоянен 

7. Масови изяви и популяризаторски дейности през 2022 г.: 

Организиране на събития, свързани с книгата, детското четене и изкуствата за 

деца, съвместни инициативи с училища, обществени организации и културни 

институти: 

Посещение на Детски отдел по повод магичния под- – изготвя се график на 

посещенията. 

Участие в инициативи, организирани от и със съдействието на Библиотеката. 

 

Отговорник: К. Люцканова 

Срок: постоянен 

 

Изготвил: Главен библиотекар Красимира Люцканова 

 



 

Х. Методичен отдел 

 

Основната задача на Методичен отдел е да извършва координационна, експертно-

консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от Бургаска област. 

1. Да подпомага библиотеките от региона в разработването и участието им в 

програми и проекти. Съдействие при кандидатстване за финансиране по програми, 

спомагащи за обогатяване на библиотечните фондове - напр. Програма „Българските 

библиотеки съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на 

културата. 

2. Да предоставя текущо актуална информация за нови нормативни документи, 

отнасящи се до дейността на библиотеките. 

3. Да предоставя информация на библиотеките за конкурси и библиотечни прояви 

в страната. 

4. Да участва в  организирането на квалификационни обучения за библиотекарите 

от област Бургас. 

5. Да оказва съдействие при реализиране на програма Глоб@лни библиотеки за 

регион Бургас. 

6. Подържане на конктакти с Българска библиотечно-информационна ассоциация 

ББИА.  

7. Да бъде посредник за предоставяне на дарения за библиотеките от издателства, 

редакции, автори, дарители и пр.  

8. Консултира и съдейства на библиотеките при организиране на културно-

образователни инициативи. 

9. При поискване оказва методическа помощ с посещение на място, по телефона и 

посещение в Методичен отдел. 

10. Участва /при покана/ в съвещанията организирани в общините, както и на 

заседания на управитетелните съвети на настоятелствата. 

11. Поддържа и актуализира  база данни за библиотеките и кадрите от региона 

/читалищни, училищни и специални/.  

12. Поддържане  база данни в електронен регистър  на обществените библиотеки в 

Министерство на културата.   

13. Оказване на методическа помощ на обществените библиотеки в Област Бургас 

при актуализиране на информация в електронен  регистър на обществените библиотеки 

в Министерство на културата. Извършва цялостна дейност за подаване, проверка  и 

одобрение на подадената от читалищните библиотеки информация за 2020 г. 



14. Работа със софтуерен модул „Регионални дейности”.Преработка на 

наличните бази данни и нанасяне на статистическа информация в електронния модул. 

15. Поддържане на контакти с представители и методисти от регионалните 

библиотеки в страната, с цел изграждане на по-добра координация при осъществяването 

на регионални дейности по места.  

16. Работа с електронна картотека за библиотековедски материали. 

17. Да изготви календар “Бележити, дати и събития през 2022 г.” 

18. Включва се в административни и организационни дейности в Регионална 

библиотека. Води сводния дневник на библиотеката.  

19. Периодично да актуализира данните за библиотеките в сайта на Регионална 

библиотека и да поддържа рубриката „За вас, библиотекари”. 

 

Изготвил: Иво Иванов - методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХІ. Организация и управление на 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас 

 

Обсъждане и приемане на общи решения във връзка с възникнали проблеми: 

1. Регистрация на потребителите; 

2. Инвентаризация на библиотечните материали; 

3. Обслужване на младежи и деца; 

4. Комплектуване на колекции; 

5. Закупуване на нов библиотечен софтуер; 

6. Прочистване и преместване на фондовете; 

7. Такси за услугите; 

8. Библиотечен сайт; 

9. Текущи оперативки с главните библиотекари/ библиографи; 

Срок: Постоянен 

Отг.: Директор 

 

 

 

ХІІ. Административно – стопанска дейност 

1. Текущи ремонти; 

2. Закупуване на нова компютърна техника; 

3. Доставяне на канцеларски и санитарни материали; 

Срок: Постоянен 

Отг.: Домакин/ Деловодител 

 

Изготвил: Ангел Петров - домакин 



 

 


	РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. К. ЯВОРОВ”
	гр. БУРГАС
	ПЛАН
	Основна цел
	Основната цел в работата на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас през 2022 година ще бъде насочена към пълното, качествено и бързо задоволяване на информационните, Културно-образователни и развлекателни потребности на бургаската обществен...
	Основни задачи
	І. Отдел „Комплектуване, организация
	и опазване на Библиотечните фондове”
	ІІ. Отдел „Обработка и каталози”
	ІХ. Детски отдел
	Работа с читатели/ ползватели /деца/




