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Отдели Административна и стопанска дейност: 

0878 536 602 – Стелияна Карчева /ТРЗ, деловодител/ 

0878 536 621 - Ангел Коцев /домакин/ 
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                                  РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕЙО К. ЯВОРОВ” 

    гр. БУРГАС 

 

 

Отдели „Комплектуване”, „Обработка и каталози” 

0878 536 610 – Комплектуване – Ирина Цомпова /главен библиограф/ 

kom@burglib.org 

0877 536 627 – Обработка – Гергана Георгиева /главен библиограф/ 

obrabotka@burglib.org 

Набавя книжна и некнижна продукция чрез покупка, депозит, абонамент, 

проекти, обмен и дар. Проучва състоянието на книжния пазар като поддържа 

контакти с издателства, книжарници и книготърговци. Анализира читателските 

потребности и работи за тяхното удовлетворяване. Обработва новопостъпилата 

литература и я каталогизира в електронния каталог. Следи за актуалността и 

коректността на данните в електронните и традиционни каталози на библиотеката. 

Поддържа цялостната документация от придобиване до отчисляване на 

библиотечните документи. 
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Детски отдел: 

 0878 536 623 – Красимира Люцканова /главен библиотекар/ 

 detski_otdel_bs@abv.bg 

Детски отдел на РБ „П.К.Яворов” е създаден през 1953 г. и обслужва деца и 

ученици до 14 г., студенти с педагогически профил, педагози. Разполага с над 67 

000 тома детско-юношеска литература – художествена и отраслова, енциклопедии, 

речници, учебни помагала, справочници, графични издания, интерактивни книги, 

вестници и списания. 

Уникалното обзавеждане и оборудване го превръща в атрактивно място за учене 

и забавления. Отделът разполага с много нови технологични устройства и модерни 

решения: 

Интерактивна маса е с 55" 10-точков тъч дисплей и компютърна система с Intel 

Core i5 процесор. Тя представлява компютърен терминал, даващ достъп до 

информация и приложения за комуникация, образование и забавление. 

 Z-space стена, която е сред най-новите устройства за иновативно обучение по 

STEM дисциплини /Science, Тechnology, Engineering, Maths /Науки, Технологии, 

Инжинерство и Математика/. Технологията предлага три нива на възприятия на 

представеното учебно съдържание – виртуална реалност, 3D и интерактивност. 

 Интерактивният магичен под Funtronic е интересно устройство с огромна 

функционалност. Той позволява да се играят спортни игри, викторини на български 

и английски със състезателен характер. Чрез него децата ще трупат знания, докато 

се забавляват. Има и приложения за деца със СОП. 

 Самото обзавеждане и декориране на помещението е изключително 

атрактивно за игри на най-малките. Дава възможност да се провеждат дори детски 

театрални представления. 
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Заемна служба за възрастни: 

 0878 536 618 – Иванка Йовкова /главен библиотекар/ 

 zaemna@abv.bg 

Заемна за възрастни обслужва читатели над 14 годишна възраст с книги за 

ползване в дома. Фондът наброява над 250 000 библиотечни документи, 

разположен на площ повече от 350 кв. м. Осемдесет процента от библиотечния 

фонд в заемна е предоставен на свободен достъп. Предлага художествена и 

специализирана литература от всички области на знанието. 
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Справочно – библиографски отдел и краезнание: 

 0878 536 619 – Златинка Калчева /главен библиограф/ 

 inf@burglib.org 

Отделът поддържа справочно-библиографския апарат и организира цялостната 

справочно-библиографска и информационна работа на библиотеката. Справочен 

отдел извършва специализирани библиотечни услуги. 

В отдел “Краезнание” се извършва координация на цялостната краеведска 

дейност на библиотеката. Поддържат се систематични краеведски картотеки, 

съдържащи анотирана библиографска информация за събития, факти и личности от 

Бургаския край за периода от 1844 до наши дни. От 1995 г. картотеките са в 

електронен формат. Ежегодно се изготвя Календар на юбилейни дати и събития от 

Бургаския край. 

 В богатия краеведски фонд освен книги и периодични издания се съхраняват 

и сбирки от пощенски картички от края на 19 век до днес, плакати, календари, 

брошури, рекламни дипляни, покани и др., които пазят паметта за миналото на 

Бургаския край. Поддържа се богат архив за историята на библиотеката. 

Съхраняват се личните архиви на Петко Росен, Паулина и Стефан Станчеви, Георги 

Попов и Люба Колчакова, Вида Буковинова и др. 

Отделът има разнообразна издателска дейност. Изготвят се писмени 

библиографски справки и тематични библиографии, платформи с дигитално 

съдържание. С навлизането на информационните технологии се изготвят 

мултимедийни информационни продукти, които представят специалните колекции 

в атрактивен за специалисти и потребители вид. 
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Общообразователна читалня „Петя Дубарова“: 

 0878 536 690 – Мария Мутафчиева 

 chitalnia1bg@abv.bg 

Богатият фонд на читалнята е организиран да подпомага учебния процес в 

българското училище. Особено подробно е комплектуван отрасъл 

"Литературознание". Поддържат се богатите тематични картотеки. Изгражда се 

електронна картотека по литературознание. От 1989 г. читалнята носи името на 

талантливата бургаска поетеса Петя Дубарова. Читалнята предоставя на 

потребителите две зали – за разговори и дискусии, и т.н. „тиха читалня” – за 

самостоятелни дейности. 
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Научна читалня „ Владимир Василев“ 

 0878 536 624 

 ch2@burglib.org 

0878 536 690 – Росица Желязкова /МЗС и ММЗС/ 

mzs.rb.burgas@gmail.com – Междубиблиотечна заемна служба/ МЗС  

Читалнята за хуманитарни, точни и приложни науки „Владимир Василев” 

предоставя за ползване библиотечни материали от всички отрасли на знанието. 

Притежава богат фонд от монографии, учебници, учебни помагала, речници, 

енциклопедии, библиографски издания. Тук се ползват основната част от фонд 

Периодика, фонд от карти и атласи, всички депозитни издания. 

Отдел „Изкуство“: 

 0877 536 626 

 bibliotekaizkustvo@abv.bg  

Отделът е създаден през 2003 г., като обединява Музикален отдел – създаден 

през 1976 г. и читалня "Изкуство" от 1987 г.  

Фондът на отдела съдържа различни по вид библиотечни единици - книги, 

продължаващи издания, нотни издания, албуми, аудиокасети, грамофонни плочи, 

CD и DVD. На разположение на читателите са предоставени периодични издания 

на различни езици в областта на изкуството. В отдела се съхраняват редки колекции 

- произведения на изкуството на български и чуждестранни творци, ръчно 

изработени книги, документални и игрални филми. От 2001 г. се поддържа 

електронен каталог на нетрадиционните носители - CD, DVD, нотни издания и 

грамофонни плочи. 
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Методичен отдел: 

 0878 536 615 – Иво Иванов 

 metodichen.burgas@abv.bg 

Отделът е междинно звено за връзка на библиотеките от Бургаски регион с 

Регионалната библиотека, Министерство на културата и други ведомствени 

институции. Извършва координационна и експертно-консултантска дейност – 

събира, анализира и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на 

местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на 

библиотечната мрежа. Подпомага библиотеките по отношение на цялостната им 

дейност. Съдейства за реализирането на различни квалификационни форми за 

библиотечните специалисти, подпомага продължаващото им обучение. Посредник е 

за предоставяне на дарения от книги на библиотеките, получени от издателствата, 

МК, организации, автори, дарители.  

 

Отдел Автоматизация: 

 0878 376 853 – Венелина Димитрова /системен администратор/ 

 administrator@burglib.org 

Осигурява програмното и технологичното поддържане на компютърната и 

периферна техника в библиотеката, както и достъпа до Интернет. Осъществява 

периодична актуализация и архивиране на локалните и уеб базирани бази данни. 

Поддържа и актуализира информацията на уеб-сайта на РБ „Пейо К. Яворов“. 

Осъществява дигитализиране на документи от фонда на библиотеката, като създава 

и поддържа дигитален архив и осигурява възможности за достъп до дигиталните 

копия. 
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