
 

Фондация НАБИС 
2017г. 

 
 

Представена от Събина Анева  
(изпълнителен директор на Фондация НАБИС) 

 
Общо събрание на асоциираните членове 

16 май 2018г., Център за образование и култура „Илиев“ 



Фондация НАБИС (създадена 15 април 2009г.) 

Учредители: 

Финансирана: 



Асоциирани членове – 47 

Университетски и научни библиотеки – 40 
Регионални библиотеки - 7 



Какво е ФНАБИС? 



1. Платформа  

за извличането на бързи, верни и точни данни 
за съдържанието на фондовете на библиотеките в България 

(близо 3,6 милиона библиографски записа) 

Брой библиографски записи в Своден каталог НАБИС по години 



Своден каталог НАБИС – незаменимо 
средство за информиране 

Брой на търсенията в Своден каталог НАБИС по месеци: 

средно над 2500 дневно 



Аудитория – възраст 



2. Център за опазване на книжовното културно 
наследство  

и осигуряване на достъп до него чрез дигитализация 
НАБИС репозиториум - с над 300 хил. файла: 

Разпределение на файловете по институции 



софтуер с отворен код за изграждане на 
дигитален репозиториум; 

дава възможност за лесен достъп до 
цифрово съдържание, включително текст, 
изображения, аудио и видео обекти... 



Предлага се абонаментна поддръжка от ФНАБИС, 
от която са се възползвали: 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/85
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/229
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/231
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/68


Дигитализиране на библиотечни документи, 
защитени от авторското право, 

 достъпни в рамките на IP-пространството  
на университета или библиотеката: 

 Електронни копия на библиотечни документи, защитени с 
авторско право (Централна библиотека на БАН) 

 Актуални издания – електронни издания, учебна 
литература, най-четени заглавия, колекции 
(Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Нов 
български университет) 

 Литература за читатели със специални образователни 
потребности - Университетска библиотека "Св. Климент 
Охридски" 

 

 



Дигитализирани са различни 
видове библиотечни документи 

Старопечатни книги 

Старопечатни пер. издания 

Ръкописи на хартия 

Ръкописи на микрофилм 

Архивни документи 

Фотографии 



НОВО 
Видеоклипове 

 

 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28769


3. Мрежа от библиотеки,  

в която се прилагат модерни модели на информационни 
услуги, отговарящи на световните стандарти: 

ALEPH 

 

 

 Virtua 

 

 

 EOS.Web 

http://aleph.cl.bas.bg/
http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-a-0
https://www.aubg.edu/library
https://qopac.nbu.bg/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx
http://81.161.254.17/EOSWeb/Opac/


Мрежа от библиотеки,  

в която се прилагат модерни модели на информационни 
услуги, отговарящи на световните стандарти 

Предлага се абонаментна поддръжка от ФНАБИС, 

от която са се възползвали: 

http://arcs.nalis.bg/
http://uab.nalis.bg/
http://utp.nalis.bg/


100% уеб базирана интегрирана 
библиотечна система на основата на 
софтуер с отворен код 

не е необходимо да бъде инсталиран 
клиентски софтуер, което дава възможност 
за едновременно и постоянно 
усъвършенстване и адаптиране на 
системата към конкретните нужди 

 



 

 

 



XML експорт 

Z39.50 

RSS фийдове 

MARC21, UNIMARC, Dublin Core, ISBD 

Добавяне, промяна и копиране на 
библиографски запис от международни 
комуникационни мрежи 

 



Глоби 

Регистриране на потребители 

Електронен обмен на документи 

Многоезичен интерфейс (английски, 
френски, немски, испански, руски и т.н.) 

Поддръжка от друга софтуерна компания 

Брой библиотеки, ползващи продукта – 
над 3000 

 



Нормативна основа: 
MARC 21 документация – преведена и 

публикувана онлайн 



Нормативна основа: 
3 речника по библиотекознание – 

публикувани онлайн 



НАБИС адаптация: 

Интерфейс на български език 

Адаптивност при филиална структура 

Отпечатване на баркодове 

Библиографски контрол – теглене на записи 
от депозитни библиотеки в България и 
извън страната – пестене на време и 
точност на библиографското описание 

Възможност за самообсужване на 
читателите, вкл. Гугъл подобно търсене 

 



Демонстрация на каталогизиране, чрез 
копиране 

 

http://koha-intra.nalis.bg/


ПЕРСПЕКТИВИ 



С цел стабилност и устойчиво 
развитие на ФНАБИС са 

потвърдени: 
 (съгласно Решение на Съвет на 
учредителите от 2 май 2017г.) 

споразумения за финансова подкрепа от 
страна на учредителите 

възможност за осъществяване на 
допълнителна стопанска дейност 

 



С подкрепата на:  



Осигурено дългосрочно финансиране,  
при условие на активно участие в проекта и от 

страна на асоциираните членове на ФНАБИС 



Разширяване на мрежата от 
асоциирани членове от 

БЪЛГАРИЯ: 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ: 



Разширяване на мрежата от 
асоциирани членове от 

Югоизточна Европа: 



Своден каталог НАБИС 
остава БЕЗПЛАТЕН за асоциираните членове 

и читателите 

Финансира се от ФНАБИС 
 



Абонаментна поддръжка на: 

За библиотеката: За библиотекаря: 

Цена, която намалява в зависимост от 
броя библиотеки, които споделят 
софтуера 

При каталогизирането е възможно да 
се ползват готови библиографски 
записи  

Не се налага купуването на нов хардуер 
и софтуер 

Читателите се самообслужват  

Не се налага допълнително 
натоварване с работа на IT персонала 
или назначаването на нов 

Възможно е създаването на единна 
пълнотекстова онлайн база на научни, 
научно-популярни и други публикации 

Споделяне на добри практики 

Софтуерът е актуален за всички 
участници равнопоставено (версии, 
пачове) 



Какво Ви дава членството във 
ФНАБИС? 

Практично е 

Спестява пари 

Професионално е 

Престижно е 

БЪДЕТЕ ПО-АКТИВНИ 



Въпроси? 



Европейски проекти: 



„Устойчиво опазване и популяризиране на 
културното наследство в стил ар нуво в 

Дунавския регион” 

• Финансиране: Европейския фонд за регионално развитие по 
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-
2020, приоритетна ос 2 „Околна среда и културно ангажиран 
Дунавски регион” 

• Период: 1 януари 2017г. – 30 юни 2019г. 

• Участници: 10 партньорски организации от 7 държави 

 

 

http://www.nalis.bg/projects/410440-41d44343243e/41f44043e43543a44244a442-410440-43d44343243e?set_language=bg


Благодаря за вниманието! 

e-mail:  

sabina.aneva@nalis.bg 


