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Дейности на ББИА по опазването и достъпа до 

книжовното наследство в библиотеките 

• НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ И ДОСТЪП ДО 

КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО В БИБЛИОТЕКИТЕ – част от 

проекта „Напредък и устойчиво развитие на 

библиотечния сектор в България“ , подкрепен от 

Фондация “Америка за България” 

• Първи етап – проучване на състоянието в анкетираните 

библиотеки (май - октомври 2011)  

 Националната библиотека; регионални библиотеки – 26; общински – 6;  

читалищни – 15 ; научни – 11; университетски – 3; училищни – 5;  църковни и 

манастирски – 14   

 

• Втори етап – разработване на национална програма   
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Обхват на документите, обект на проучването  

"културни материали" (ЕК)

книги 

списания 

вестници 

архивни документи 

фотографии 

музейни обекти 

звукови и аудиовизуални 

паметници и археологически
обекти 
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Наличности в анкетираните библиотеки 

София, 21 ноември 2011 г. 
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84,0%

49,4%
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28,4%

19,8%

35,8%

70,4%

16,0%

50,6%

33,3%

71,6%

80,2%

64,2%

ръкописни книги

старопечатни книги

продължаващи изд. 1844-1878 г. 

продължаващи изд. 1878-1944 г.

арх.док., вкл.снимки, портр., карт.

микроформи на горните док.

други ценни колекции

да

не



Кой вече дигитализира?  
да

23,5%

не

76,5%

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”  

 

2 университетски  библиотеки (на Софийския университет “Св. Климент 

Охридски” и на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”) 

 

3 библиотеки от системата на БАН (Централната библиотека и 2  

институтски библиотеки) 

 

12 регионални библиотеки (Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Народна 

библиотека ”Иван Вазов” - Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Столична 

библиотека, Търговище, Шумен и Ямбол)  

 

1 читалищна – Библиотека ”Родина” - Стара Загора 
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Какво е дигитализирано? 

• Изследваните библиотеки разполагат с 12 182 дигитализирани 

документа   

 

• Дигитализирани са само 5,54% от колекциите, част от книжовното 

културно наследство  

 

 Дигитализирани документи по видове  
документи, 

застрашени от 

унищожаване 

 документи, 

емблематични за  

колекциите 

 най-търсените 

документи с цел 

осигуряване на 

достъп  за 

ползвателите 
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Степен на библиографско покритие и 

дигитализация  
Вид документи Наличност в библ. 

единици  

Дял на 

каталогизираните  

Дял на  

дигитали 

зираните 

Ръкописни книги  7952  82,8% 4,9% 

 

Старопечатни книги  36 468  83,5% 4,8% 

 

Продължаващи изд. 

1844-1878  

723 74,3% 16,6% 

Продължаващи изд. 

1878-1944 

25 128  98% 1,2% 

Архивни док., 

портрети, снимки  

3 229 341  96,1% 0,2% 

София, 21 ноември 2011 г. 



Tехнологична съвместимост - използване на 

международни стандарти  

• Използваните софтуери за каталогизиране позволяват стандартизиран 

изход в машиночетим формат – основно в MARC 21 и UNIMARC в 2/3 от 

библиотеките  

 

• Налице са необходимите предпоставки за участие в обмен на 

библиографски записи и за информационно търсене на национално и 

международно равнище 
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Tехнологична съвместимост - използване на 

международни стандарти   

• 7 библиотеки използват схемата за описание на 

метаданни Dublin Core  

43,8%

6,3%

25,0%

43,8%

Dublin Core

METS

MARCXML

друга
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Tехнологична съвместимост - използване на 

международни стандарти  
• Дигиталните ресурси най-често са технологично съвместими с 

портала Europeana (8 библиотеки) 

 

•  Също толкова библиотеки обаче не знаят дали ресурсите им 

могат да бъдат представени в глобалните дигитални библиотеки 
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Достъп до дигиталните колекции 

• Достъпът до дигиталните ресурси на библиотеките се осъществява 

предимно чрез собствения сайт на библиотеката (58%) и чрез други 

сайтове (42%) 

 

• Достъпът до дигиталните колекции обикновено е свободен  

 

• Само в 1 библиотека ползването на част от дигитализираните 

документи се заплаща 
 

                         Достъп до дигиталните ресурси 

 
57,9%

42,1%

31,6%

5,3%

на сайта на библиотеката

на друг/и сайт/ове

по друг начин

към момента дигиталните 

ресурси не са достъпни

София, 21 ноември 2011 г. 



Персонал 

 
• С дигитализацията и дигитализираните ресурси  се занимават 

най-често трима и повече служители в библиотеките (67%) 

 

• С дигитализацията са ангажирани основно библиотекари (83%) 

 

•  В 50% от библиотеките за дигитализираните документи 

отговарят и ИТ специалисти, оператори на компютърна техника и 

периферни устройства, системни администратори 

 

• За последните 5 години персоналът на само 25% от библиотеките 

е участвал в обучения: 8% от тях по опазване, консервация и 

реставрация; 17% по дигитализация  

  

 

София, 21 ноември 2011 г. 



Финансиране  

86,5%

2,7%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

нямаме бюджет

62 лв.

100 лв. 

2000 лв.

2400 лв.

3200 лв.

5000 лв.

8000 лв.

8500 лв.

10000 лв.

• Средно годишно една библиотека отделя 396 лв. за дигитализация 

 

• Финансирането на проекти по национални и европейски програми е 

основният начин за осигуряване на дейностите по дигитализация 

 

• Библиотеките не могат да заделят средства за дигитализация от 

годишната държавна субсидия 

 

ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  
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Europeana 

Еuropeana Local 
Регионален агрегатор  

РБ “Пенчо Славейков” 

Библиотека 

“Родина” 

РБ “П. Славейков” 

РБ “Дора Габе” 

TEL  

The European Library 
Athena / Museums 

Национална библиотека  

“Св. Св. Кирил и Методий” 
 Музеи 

Музей  

История на Варна 

Музей  на 

Възраждането 

Музей  

История на медицината 
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ЦБ на БАН 



Библиотеки, представени в Европеана 

• Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”  - 

11 текстови документа и 22 изображения  

 

• Регионална библиотека “П. Славейков” - Варна  –   

   20 214 текстови документа и 522 изображения 

 

• Библиотека “Родина” - Стара Загора – 404 текстови 

документа   

 

• Регионална библиотека “Дора Габе” - Добрич – 67 

изображения  

 

•  
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Задачата на България  

• Doklada na Bulgaria, EK recommendattions… ? 

• V appendik as - ? Ot Bulgaria se ochakvat 

 

COMMISSION RECOMMENDATION of 27.10.2011 

on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendati

on/recom28nov_all_versions/en.pdf 
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В заключение 
• Постигнатото досега е плод на инициативата и усилията на 

библиотечните специалисти, осъзнали необходимостта от  

    действия за спасяване на книжовното наследство,  осигуряването     
на широк достъп за ползвателите и представянето на България в 
световните дигитални библиотеки 

 

• Назряла е потребността от Национална стратегия за дигитализация, 
която да ранжира националните приоритети и да гарантира тяхното 
финансиране в съответствие с препоръката на ЕК 

 

• Участието на България в Европеана се нуждае от координиране на 
усилията на всички участващи институции. Това ще гарантира 
пълноценното и адекватно представяне на страната ни с най-
ценните и уникални книжовни паметници    

 

• Важна част от националната стратегия трябва да бъде  
повишаването на квалификацията на библиотечния персонал – 
основна предпоставка за качественото планиране и извършване на 
дейностите  
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   БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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