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на състоянието в 
анкетираните 
библиотеки (май -
октомври 2011) 

 Втори етап –
разработване на 
националната програма 



Представителност на изследването

 Висок процент на отзовалите се библиотеки - 81 

от общо 95 (83 %). 

 Респонденти по видове библиотеки

 национална – 1

 регионални – 26 (32.1%)

 общински – 6 (7.4%)

 читалищни – 15 (18,5%) 

 научни – 11 (13,5)

 университетски – 3 (3,7%,) 

 училищни – 5 (6.1%)

 църковни – 14  (17.2%) 



Обхват на документите, обект на 

проучването

 Слайд 3 от презентацията на Ваня!!!



Резултати

1.Колекции, принадлежащи към книжовното 

наследство. Наличност и локализация

 78 библиотеки притежават такива 
документи

 Всички видове изследвани 
материали са представени в: 

 Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“;

 Народна библиотека „Иван Вазов“ 
– Пловдив;

 Регионална библиотека „П.Р. 
Славейков“ – Велико Търново;

 Регионална библиотека „Любен 
Каравелов“ – Русе.

 Значителна част от анкетираните 
библиотеки (42%) притежават един 
или два вида от изследваните 
видове колекции; 

 В 37% могат да се намерят три или 
четири вида. 
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Резултати по видове документи

Ръкописни книги

 От общо 81 анкетирани, 24 библиотеки притежават ръкописни книги. 

 Обемът от ръкописни книги във всички изследвани библиотеки е 7 952 (без 
колекциите на Рилски, Троянски и Бачковски манастир). 

 Над 90% от ръкописните книги са концентрирани в библиотеките в София. 

 Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ съхранява най-голям 
брой - 5763 ръкописни книги. Следва я Университетска библиотека на СУ 
„Св. Кл. Охридкси“  (вкл. Центъра за славяно-византийски проучвания 
„Проф. Иван Дуйчев” - 738 и Църковно-историческия и архивен институт 
към Българска патриаршия  - 692).

 14 библиотеки извън София съхраняват  610 ръкописни книги. Народната 
библиотека „Иван Вазов“ е най-голямото хранилище извън София с 356 
ръкописни книги.

 Понастоящем библиотеките не са в състояние да закупуват 
ръкописни книги. 89% от библиотеките с ръкописни колекции 
отчитат, че нямат средства за тази цел. 



Резултати по видове документи

Старопечатни книги

 Категории старопечатни книги:

 църковно-славянски (XV-XIX в.);

 български книги от периода на Възраждането (1806-
1878);

 други (отпечатани преди 1800 ).

 Общият брой старопечатни книги във всички анкетирани 
библиотеки е 36 468. 

 От тях  24 287 (69%) са български книги от периода на 
Възраждането (1806 – 1878 г.), а 7761 (22%) – други 
(отпечатани преди 1800) и 3288 (9%) – църковно-славянски  
(ХV-ХІХ в.).



Стара Загора, Казанлък, Сливен 

В библиотека Родина В библиотека Искра В библиотека Зора 



Резултати по видове документи 

Продължаващи издания 1844-1878

 40 библиотеки притежават поне едно заглавие от 
периода 1844-1878 г.  

 С над 50 заглавия са 3 библиотеки. 

 От тях 388 (54%) са български списания от 
периода на Възраждането и 335 са вестници от 
периода 1846 – 1878. 



Резултати по видове документи 

Продължаващи издания 1878-1944

 54 библиотеки притежават поне едно 
продължаващо заглавие от периода 1878-1944.  

 Общият брой  заглавия продъжаващи издания за 
периода е 25 128 (това са повтарящи се заглавия 
в различните библиотеки). 

 От тях 15 854 (64%) са списания (1878-1944 г.) и 

8 972 (36%) – вестници (1878-1944 г.)*.



Резултати по видове документи

Архивни документи, снимки, портрети, пощенски картички

 Архивни документи, снимки, портрети и пощенски картички 
са налични в 23 библиотеки.

 Архивни документи се съхраняват в 14 библиотеки, 
портрети и снимки – в 21 библиотеки, (12 библиотеки 
притежават всички видове архивни документи, вкл. портрети 
и снимки). 

 В 4 библиотеки (18%) броят им е по-малък от 50. 

 2 библиотеки притежават повече от 3000 архивни 
документи.

 Общият брой архивни единици е 3 229 391. От тях 3 145 
708 (97%) са архивни документи, а 83 583 (3%) – снимки и 
портрети.Респондентите не определят вида на 50 док.

Архивните документи са обособени в 

самостоятелни колекции в 43%, а  снимките и 

портретите – в 67% от библиотеките, притежаващи

такива документи.



Резултати по видове документи

Други ценни колекции

 29 библиотеки, посочват колекции (в 114 191 

единици) на смятани за редки и ценни издания.

 Това са предимно:

 книги с автографи;

 лични колекции на писатели и обществени фигури, 

съхранявани като обособена колекция; 

 миниатюрни публикации и др. 

Зора – Сливен 



Резултати

2.Условия за съхранение. 

Консервационни мерки

 Хранилищни зони: 54% от библиотеките с ръкописни книги ги 
съхраняват в обособени хранилища или специални шкафове. За 
останалите видове документи типичната практика е да се 
съхраняват в общи хранилища заедно с другите фондове. Само  
30% от библиотеките съхраняват старопечатни книги и периодика 
1844-1878 в обособени хранилища.

 Специални стелажи за продължаващи издания са налични в 40% 
от библиотеките. Нито една библиотека не притежава компактуси. 

 Необходимият светлинен режим не се поддържа в 70% от 
библиотеките.  

 Мониторинг на температурата и влажността не се извършва 
в  81%  от библиотеките.

 Пожароизвестителна система не е налична в 50% от 
библиотеките; само 26,3 % от библиотеките твърдят, че имат нова 
пожароизвестителна система, която отговаря на съвременните 
изисквания. 

 Професионални системи за поддържане на чистота не се 
използват в 58 % от библиотеките.



Резултати

2.Условия за съхранение. Консервационни 

мерки

 Профилактиката чрез дезинфекция и дезинсекция е 
недостатъчна. Дезинфекцията се прави редовно в 27% от 
библиотеките, докато дезинсекцията – в 45% от библиотеките. 
77% от библиотеките не притежават камера за дезинфекция на 
новонабавени материали. 

 Масовата консервация (неутрализация) е необходима за 75% от 
продължаващите издания. Обезпокоително е, че 10% от 
библиотеките не са в състояние да отговорят дали фондовете им 
се нуждаят от неутрализация. 

 Реставрация се извършва само в Националната библиотека и в 
Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван 
Дуйчев“ само за ограничен брой застрашени книги. Много рядко 
Националната библиотека реставрира документи на други 
институции. 

 Липса на защита и сигурност за книжовното наследство,
съхранявано в манастирските и църковните библиотеки. При 
посещенията на анкетиращите екипи в манастирите се оказа, че 
основната причина да не се разкриват техните колекции за 
обществото е страхът да не бъдат откраднати, след като се знае 
локализацията им.



Резултати

3. Обхват и качество на библиографското 

представяне в библиотечните каталози

Вид документи Библиотеки с 

регистрация на 

1-во ниво (опис 

или инвентарна 

книга) 

% библиотеки, 

които са ги 

каталогизирали 

Брой библиотеки, 

осигуряващи 

онлайн достъп до 

каталожните 

записи 

% библиотеки, на 

които предстои да 

каталогизират 

наличностите 

% некаталогизирани 

спрямо 

каталогизираните 

Ръкописни 

книги
100% 40% 3 60% 17.2 %

Старопечатни 

книги 
94% 57% 21 43% 16.5 %

Продължаващи 

издания 1844-

1878 

100% 72% 12  28% 25.7 %

Продължаващи 

издания 1878-

1944 

94% 83% 14 17% 2 %

Архивни док., 

портрети, 

снимки

65% 20% 2 80% 3.9%



Резултати

3. Обхват и качество на библиографското 

представяне в библиотечните каталози

 Няма регистрация дори на ниво инвентарна книга или опис за старопечатни книги в 
6% от библиотеките, за продължаващи издания 1878-1944 - в 6% от библиотеките и 
за архивни документи - в 35 % от библиотеките;

 Каталогизирането на документите, принадлежащи към културното наследство, не е 
пълно;

 Установи се голямо разнообразие в подходите за регистрация и каталогизиране, 
което предполага затруднения при обмена на библиографски данни между 
библиотеките;

 Налице е ниска степен на онлайн достъп до библиографските данни за 
изследваните колекции, но се работи усилено по каталогизирането и добавянето на 
информация за тези документи в сводни каталози. 

 Има няколко сводни каталога, формирани на регионален или институционален 
принцип. 

 В съществуващите мрежи се обменят записи за споделено каталогизиране само 
между библиотеки, използващи един и същ библиотечен софтуер. Само мрежата на 
НАБИС позволява обмен между различни интегрирани библиотечни системи чрез 
използване на формата MARC 21 и протокола Z.39.50. 



Резултати

4. Дигитализация

Кой дигитализира
 Националната библиотека „Св. 

Св. Кирил и Методий”, 

 2 университетски (на Софийския 
университет Св. Климент 
Охридски” и на Шуменския 
университет „Епископ Константин 
Преславски”, 

 3 библиотеки от системата на 
БАН (ЦБ 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)

 една читалищна – Библиотека 
”Родина” - Стара Загора. 

да

23,5%

не

76,5%



Резултати

4. Дигитализация

Какво се дигитализира

 документи, 

застрашени от 

унищожаване 

 документи, 

емблематични за 

колекциите

 най-търсените 

документи с цел 

осигуряване на 

достъп за 

ползвателите 

4

11

7

12

7

2

9

ръкописни книги

старопечатни книги

продълж. изд. 1844-1878 г.

продълж. изд. 1878-1944 г.

архивни документи

микроформи

други ценни колекции

21,1%

57,9%

36,8%

63,2%

36,8%

10,5%

47,4%



Резултати

4. Дигитализация

Обем на дигиталните 
колекции

 345 от 391 дигитализирани 
ръкописни са от

Националната библиотека. 

 „Другите ценни“ 

дигитализирани

колекции включват 

екслибриси, 

краеведски документи, 

музикални записи, 

пощенски картички, 

миниатюрни издания.

 Зад малките стойности на 
дигитализираните продължаващи 
издания се крият най-големите 
обеми.

391

1761

120

306

7607

135

1862

ръкописни книги

старопечатни книги

продълж. изд. 1844-1878 г.

продълж. изд. 1878-1944 г.

архивни документи

микроформи

други ценни колекции

3,2%

14,5%

1,0%

2,5%

62,4%

1,1%

15,3%



Резултати

4. Дигитализация

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 

издания 

1844-1878 

723 74,3% 16,6%

Продължаващи 

издания

1878-1944

25 128 98% 1,2%

Архивни документи, 

портрети, снимки и 

др. 

3 229 391 96,1% 0,2%



Резултати

4. Дигитализация

 Технологична съвместимост – 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 



Резултати

4. Дигитализация

 Технологична съвместимост – международни стандарти

 7 библиотеки използват схемата за 

описание на метаданни Dublin Core 



Резултати

4. Дигитализация

 Технологична съвместимост – 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 



Резултати

4. Дигитализация

 Създаване на траен дигитален архив – 61,1% 

 Достъп до дигиталните колекции

 Осъществява се 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 



Персонал

 Общият брой на персонала, зает в опазването на книжовното наследство 

е 266, средно по 2,8 на библиотека. В повечето случаи отговорността за 

този тип документи е  поверена на един човек.

 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; 

 През последните 5 години персоналът само на една четвърт от 

библиотеките  е участвал в обучения: 

 8% от тях по проблемите на профилактиката, консервацията и 

реставрацията; 

 17% - по дигитализация.

 Кадровото осигуряване на процесите по опазване, съхранение и 

дигитализация е слабо; 

 Не се провежда системна продължаваща квалификация на персонала, 

особено за 

кадрите, отговорни за физическото съхранение на оригинални 

документи. 



Финансиране

Бюджет за закупуване

[база:73, 

неотговорил:1] 

Бюджет за

профилактика, 

консервация и

реставрация [база:74] 



Финансиране

 изразходвани средства за дигитализация
 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 



Изводи

 Обемът и обхватът на документите, принадлежащи към книжовното 
наследство позволяват по-добра организация за съхранение, опазване и 
осигуряване на достъп чрез дигитализация.

 Опазването на оригиналите на книжовното културно наследство на 
България е сериозно застрашено – неподходящи сгради. 

 Условията за съхранение, профилактика, консервация и реставрация са 
неадекватни и не отговарят на съвременните изисквания, норми и 
стандарти. 



Изводи

 Конвертирането на оригинални документи на друг носител с 
цел опазване и достъп се осъществява в доста скромен 
мащаб в сравнение с тези процеси в държавите членки на 
Европейския съюз. 

 Въпреки заявените приоритети на библиотеките за 
разширяване на дигитализацията, онлайн достъпа и 
електронните услуги, едва една четвърт от анкетираните 
библиотеки дигитализрат документи от книжовното 
наследство. 

 Само  5,54% от цялото книжовното  наследство на България 
е дигитализирано. Процентът е още по-малък, ако се вземат 
предвид само библиотеките, които наред със сканирането 
изграждат бази данни, съвместими с международните и 
предоставят онлайн достъп до дигиталните копия. 



Изводи

 Постигнатото до момента в дигитализацията е резултат от 
инициативите и усилията на отделни библиотеки, които се 
стремят да съхранят и осигурят достъп до техните 
колекции. 

 Наблюдават се единични случаи на сътрудничество между 
библиотеки. Национална координация на процеса не се 
осъществява. Поради това: 

 няма национален регистър на дигитализираните обекти;

 отсъстват национално съгласувани критерии за обектите 
на съхранение и достъпа до книжовното наследство. 

 отсъства разпределение на ангажиментите между 
библиотеките, държавата и частния сектор.



Изводи

 Персоналът в библиотеките, зает с опазването и достъпа до 
книжовното наследство, не е достатъчен и не притежава 
необходимата квалификация, за да посрещне новите 
предизвикателства и динамичните промени.

 Националната програма за опазване и достъп до книжовното 
наследство трябва да включва и система от мерки за 
продължаващо обучение по всички аспекти на съхранението 
опазването, вкл. по подготовка и управление на проекти.

 Средствата от бюджетната субсидия за осигуряване и 
поддържане на условия за правилно опазване, съхранение на 
оригинални документи и достъпа до тях са крайно недостатъчни. 

 Дигитализацията се извършва предимно с финансиране по 
проекти.Няма национални програми, предназначени за 
дигитализация на книжовното наследство. 



Благодаря за вниманието!


