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Представена от:  

Събина Анева  
(изпълнителен директор на ФНАБИС) 

26 март 2015г. 

 



Проектът НАБИС се реализира с 

подкрепата на  
Фондация Америка за България. 
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Учредители: 



Асоциирани членове: 
• Български – 39 

• Чуждестранни - 4 

от тях 9 нови: 



Своден каталог НАБИС: 

2 627 280 библиографски записи 

Брой библиографски записи по години: 



Ретроконверсия на каталозите: 
Участите на библиотеките в проекта: 

1 079 900 записа до сега 



Дигитализация на  
библиотечните документи: 
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1 315 
2 019 

1 230 217 

58 

15 794 

СУБ  

НБКМ 

ЦБ-БАН  

НБУ 

НБ-Пловдив 

НАБИС 



Пълнотекстови документи: 

Абонамент  

Абонамент на МОН 



Своден каталог НАБИС: 

Брой на търсенията по месеци 



Модул “Междубиблиотечно заемане” 

 улеснява универсалната достъпност до публикациите 

 облекчава и стандартизира работата на библиотекарите 
при търсенето и доставянето на информация 

 компенсира недостига от българска и чуждестранна 
литература в библиотеките 

 засилва сътрудничеството между библиотеките в НАБИС 

 повишава качеството на обслужването 



Модул “Междубиблиотечно заемане” 

Брой ползвания по месеци 



Софтуер и хардуер  
за поделено ползване: 

ALEPH 500 – 
централизирано управление на 

библиотечни документи: 



Софтуер и хардуер  
за поделено ползване: 

DigiTool, Rosetta – 
изграждане на дигитални библиотеки: 



европейски проект 
EuropeanaPhotography: 

участват: 

20 институции 

13 държави 
 

15975 изображения от 
България 



Перспективи:  

Своден каталог НАБИС: 

 Разширяване на мрежата от асоциирани членове в 
България и чужбина (големи библиотеки от Югоизточна 
Европа) с цел взаимно сътрудничество и  интегриране на 
библиографските им записи 

 Обновяване, актуализация и поддръжка на информацията 
от електронните каталози на библиотеките и от платени 
бази данни 

 Популяризиране на модула “Междубиблиотечно заемане” 
с цел пестене на време и средства. 

 



Перспективи:  

Ретроконверсия на каталозите: 

 НБКМ – специални видове издания 

 ЦБ на БАН – редки и ценни книги и аналитично описание 
на “Периодическо списание на БКД” (1870-1876) и 
“Сборник народни умотворения и народопис” (1912- ) 

 УБ “Св. Климент Охридски” – библиотеки на проф. Боян 
Пенев, проф. Любомир Милетич, проф. Иван Дуйчев и 
аналитично описание на Годишника на СУ “Св. Климент 
Охридски” 

 



Перспективи:  

Дигитализиране на библиотечните документи: 

 Координация и ускоряване на дигитализирането на 
библиотечните документи от фондовете на библиотеките, 
ползващи DigiTool 

 Изучаване на международния опит, свързан с 
дълготрайното съхраняване на дигиталните обекти и 
прилагане на добрите библиотечни практики 

 Участване в местни и международнни проекти. 

 

 



Перспективи:  

 традиционния годишен семинар на НАБИС с 
чуждестранни лектори “Предизвикателството да си 
сътрудничим в дигиталната ера” – 12 май 2015 

 поддръжка на Facebook страницата 

 популяризиране на проекта 

 

 

 

 



Въпроси? 
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Благодаря за вниманието! 

e-mail:  

sabina.aneva@nalis.bg 
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