
Сградата е строена през 1935 година. Функционирала е 
като училище, по късно е преустроена в болница. След 
1989 сградата е изоставена и става обект на посегателства. 
 През 2015 година, Община Бургас обявява архитектурен 
конкурс за Сграда с функция    „Kултурно-образователен център 
(музей) за съвременно изкуство и библиотека“.  През 2021г. новата 
сграда отваря врати за посетители.
ООсвен като депозитна и градска библиотека, 
функционалността и дава възможност за организиране на 
събития, изложби, срещи , социални и учебни дейности, в 
смисъла на мултифункционален културен дом.
ЗапазенЗапазен е частично старият сграден фонд чрез дублираща 
носеща конструкция, добавени са нови стълбищни клетки. 
Растерът на същ.отвори на прозорците е запазен,  като са 
добавени нови в същата поредност и размери. За да се 
раздели функционално и същевременно да се обединят 
двете съществуващи сгради са използвани HPL панели за 
П-образната сграда на библиотеката и стъкло с графични 
елемеелементи за двуетажната структура. 
За интериорното решение са използвани естествени 
материали-дървото контрастира с метал  от обзавеждането 
и тавана от тъмносиви плочи, пресечени от  надлъжно 
разположени  дървени елементи.

The building was built in 1935. It functioned as a school, later it 
was converted into a hospital. After 1989, the building was 
abandoned and became subject to encroachments.
 In 2015, the Municipality of Burgas announced an architectural 
competition for the Building with the function "Cultural-educa-
tional center (museum) for contemporary art and library". In 
2021 the new building opens its doors to visitors.
In addition to being a depository and city library, its functional-
ity gives it the opportunity to organize events, exhibitions, 
meetings, social and educational activities, in the sense of a 
multifunctional cultural center.
The old building fund has been partially preserved by duplicat-
ing the load-bearing structure, new stairwells have been added. 
The raster of existing window openings has been preserved, 
and new ones have been added in the same order and sizes. In 
order to functionally separate and at the same time unite the 
two existing buildings, HPL panels were used for the U-shaped 
library building and glass with graphic elements for the two-sto-
ry structure.
Natural materials were used for the interior design - the wood 
contrasts with metal from the furniture and the ceiling made of 
dark gray plates, intersected by longitudinally located wooden 
elements.
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