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Предложение за обхват и съдържание

Какво и къде? 1. Идентификация и регистрация на книжовното културно 
наследство в библиотеките 

Как да се опазва ? –
стандарти и инструменти 

2. Опазване и съхранение на оригинални документи 

Как да се опазва? –
конвертиране на друг 
носител 

3. Опазване   чрез дигитализация

Как да се направи 
достъпно?  

4. Осигуряване на онлайн достъп 

Кой и как  управлява 
процесът? 

5. Отговорности и координация 

С какво? 6. Източници на финансиране 



1. Идентификация и регистрация

на книжовното културно наследство 

в библиотеките



1. Идентификация и регистрация на книжовното 
културно наследство в библиотеките 

1.1. Необходими предпоставки

Усъвършенстване на законодателството

 В момента библиотеките не са субект на Закона за 
културното наследство, макар че книжовните 
паметници се споменават в закона. 

 Съгласуване между Закона за културното наследство и 
Закона за обществените библиотеки.



1. Идентификация и регистрация на книжовното 
културно наследство в библиотеките

 Допълнения към Закона за културното наследство

 прецизиране на видовете книжовно културно  
наследство като част от  движимото културно 
наследство

 режим на ползване и експониране на документите, 
които са книжовно наследство



1. Идентификация и регистрация на книжовното 
културно наследство в библиотеките

1.2. Стъпки – предложения за обсъждане:
 идентификация и регистрация 

 Вариант а/ в национален регистър 
 Вариант б/ в национален своден каталог

 В регистъра/сводния каталог  на наличността ще се отбелязват вече 
дигитализираните документи с данни за тяхната локализация и линкве 
за достъп.

 Каталогизирането на оставащите 13 % некаталогизирани 
документи и присъединяването на записите им към 
съществуващите национални и регионални електронни 
сводни каталози. 



3. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи



2. Опазване и съхранение на оригиналните документи 

 2.1. Грижата за физическото съхранение да залегне в 
националната стратегия за развитие на културата, за да може в 
бъдеще да се осигурява държавно финансиране на процесите 
по съхранение и опазване. В националната стратегия за 
развитие на културата, стратегическа цел 2, оперативна цел 2 за 
усъвършенстване на музеите като институции, отговорни за 
движимото наследство, да се добавят и  библиотеките.  

ББИА внесе в МК своите предложения за стратегията. 



2. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи

 2.2. Мерки за привеждане в сила на Закона за 
културното наследство 
 В изпълнение на Закона е създаден Инспекторат за 

опазване на културното наследство  към МК с 6 
регионални подразделения, който  осъществява 
контрол по спазването изискванията  на закона. Нова 
ал. (6) на чл.15 . (ДВ, брой 54 от 2011) добавя и 
контрола по „опазване на книжовни и литературни 
културни ценности, съхранявани в библиотечните и 
архивните колекции – ръкописи, архивни документи и 
старопечатни изданния“. 
Регионалните инспекторати осъществяват ли този 
контрол в обществените библиотеки? 



2. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи

 ЗКН: Чл. 17(1) Кметовете на общини организират и 
координират осъществяването на политиката по опазване на 
културното наследство на територията на съответната община, 
като:

1. оказват съдействие при извършването на дейности по 
издирване, изучаване, опазване и популяризиране на 
културните ценности съобразно пълномощията си;

2. създават обществен съвет за закрила на културното наследство 
като съвещателен орган към общината.

Има ли ги във всяка община? Работят ли с библиотеките? 



2. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи

 ЗКН, чл.17(2) Общинските съвети:
 приемат стратегия за опазване на културното наследство на 

територията на съответната община в съответствие с националната 
стратегия по чл.12, ал.2;

 създават общински фонд „Култура“ 

 осигуряват финансиране чрез целеви средства в общинския 
бюджет на дейностите по ал. 1.т.1.

В общинските стратегии включени ли са библиотеките с техните 
нужди за опазване на книжовното наследство? 



2. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи

2.3. Изпълнение на условията и изискванията за 
съхраняване на архивни и библиотечни материали според 
международния стандарт  БДС ISO 11799:2008, който е 
утвърден от БИС и в България. 

 Обучение на ръководствата на библиотеките по оценка 
на риска и изработване на План за действие при бедствени 
ситуации  



2. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи

2.4. Дейности на професионалната гилдия 

ИФЛА изработва „Принципи на ангажираността на 
библиотеките при спасяване на културното наследство при 
бедствия и аварии“. ББИА ще ги преведе на български език 
и ще проведе обучения. 

Системно провеждане на застъпнически кампании на 
национално и местно ниво 



2. Опазване и съхранение на оригиналните 
документи

Примери за 2012:
 Национално: През 2012 традиционната национална библиотечна 

седмица(14-18 май) ще бъде посветена на проблемите  в  опазването 
и достъпа до книжовното културно наследство.

 Координирани от ББИА, библиотеките в цялата страна ще проведат 
застъпническа кампания за:
 Допълнения към ЗКН
 Изпълнение на ЗКН и по отношение на библиотеките – на държавно и общинско 

ниво
 Създаване на  условията на съхранение и консервация в съответсвие с БДС ISO

11799:2008 

 Местно: Стара Загора – Кръгла маса 29-30 март
 14-18 май: изложба в Община Стара Загора.



3. Опазване чрез дигитализация



3. Опазване  чрез дигитализация 

 Проект на МК за Стратегия  за равитие на културата, 30.11.2011

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (оперативна цел 1 от 
стратегическа цел 3) 



3. Опазване  чрез дигитализация 

Програмата за опазване и достъп до книжовното наследство:

• да бъде част от националната програма за  цифровизация на 
културно съдържание 
• да бъде съгласувана със съхранителните и 
дигитализационните  дейности на другите видове културно 
наследство 

3. да включва мерки за изпълнение на Препоръките на ЕК относно 

дигитализацията, онлайн достъпа и опазване на оригиналнотo

съдържание в електронен вид, 27.10.2011 

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

tion/new_recommandation28nov11/en_recommendation.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/new_recommandation28nov11/en_recommendation.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/new_recommandation28nov11/en_recommendation.pdf


3. Опазване  чрез дигитализация

Селективно –
книжовното наследство 

Национално съгласувани 
критерии за определяне 
на обекти за опазване 
чрез  дигитализация

Масово: 

Невъзможно без 
съгласието на 
носителите на авторски 
права

Достъп в Интернет до 
ресурсите, които са 
обществено достояние

-Национален 
регистър на 
книжовното 
наследство

-Регистър на 
дигитализираните обекти

-Процедура за защитените 
от авторското право 
творби

-Изпълнение на 
директивата на ЕК за 
произведения сираци 

- Да се засили подкрепата 
за национални и 
трансгранични агрегатори 
за Европеана

3.1. Разрастване на дигиталните ресурси 

* Текстовете в червено са част от препоръките на ЕК

Национално 
отговорен
орган за 
координация:
Министерство на 
културата
Национален 
съвет и 
работещи към 
него ЕКСПЕРТНИ 
ЕКИПИ 



3. Опазване  чрез дигитализация

3.2. Използване на общи дигитализационни стандарти за 
постигане на съвместимост на национално и европейско ниво

1. за съвместимост 
между българските 
бази данни: обща 
дигитална 
библиотека на 
централен сървър  
или инструмент за 
информационно 
търсене в сървърите 
на библиотеките 

2. за съвместимост с 
Европеана и др. 
международни 
услуги 

Изготвяне на 
методически 
ръководства
провеждане на 
обучение: 

- за стандарти на сканиране, 
съхраняване на    данните и 
т.н.

-за стандарт за описание, 
създаване на метаданни, 
необходими полета, ОCR

Насърчаване на широко 
и безплатно осигуряване 
на наличните метаданни 
за повторна употреба 
чрез услуги като 
Европеана и за 
иновативни приложения.

Национално 
отговорен орган за 
координация и 
консултации и 
обучение :

- Експертен екип по 
дигитализация и 
достъп към 
националния съвет -
Международно 
коопериране и 
използване 
капацитета на 
центровете  за 
компетентност по 
дигитализацията на 
европейското 
наследство



3. Опазване  чрез дигитализация

3.3.  Съхранение и защита на дигиталните ресурси
Да се ускори изпълнението на  националните стратегии  за 
дългосрочно опазване  на оригинално съдържание в електронен вид 
(digitally born content) – Препоръка на ЕК. 
У нас: да бъде включен в националната стратегия за развитие на 
културата

Предпоставка:  Задължителен депозит на дигитални документи е 
предвиден в Закона за задължително депозиране на печатни и други 
произведения:

«5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) произведения в 
дигитална форма, публикувани в електронни комуникационни мрежи, 
предназначени за четене или възприемане по други начини, 
разпространявани за обществено ползване от български физически 
или юридически лица.»



4. Осигуряване на достъп



4.Осигуряване на достъп 

Лесен достъп за 
потребителите, 
вкл. достъпност 
чрез Европеана и 
други портали

Популяризиране в 
обществото на 
идеята за свободен 
достъп до 
дигитални ресурси 

Изследвания за 
социалното и 
културното 
въздействие на 
дигиталното 
съдържание  

Възможни модели:
-Централна база данни на
дигитализираните
обекти от всички 
институции :
БЪЛГАРСКА
ДИГИТАЛНА
БИБЛИОТЕКА
- Инструмент за търсене
в различни бази данни и
извличане на резултати
- Система за национална
статистика на
библиотечните ресурси 
и услуги, вкл. онлайн услуги

Национален 
съвет 
и работещи към
него експертни 
екипи

Национален
статистически 
институт
Министерство на 
културата
Национална 
библиотека 

Какво Как Кой 



5. Отговорности                                   и    
координация 



Министерство на 
културата 

Експертни екипи

Библиотеки

Национален 
съвет 

Нормативна 
база 

Консервация и 
реставрация 

Дигитализация и 
достъп 

Обучение на 
персонала

Популяризиране и 
изследване на 
ползването 



5. Отговорности и координация 

 Национален съвет 
 Планиране и мониторинг на процеса 
 Координира:

 работата на експертните екипи по отделните компоненти на 
програмата 

 създаване на национален регистър на книжовното  наследство, 
който да съдържа и информация за дигитализираните обекти с 
цел координация и избягване на дублирането 

 Контролира
 изпълнението на количествените и качествените показатели

 Предоставя отчети пред ЕК за изпълнението на нейните 
препоръки 



6. Финансиране 

За постигане на заложените цели е необходимо да има утвърдена дългосрочна 
програма на правителството, която да взема под внимание задачите на програмата 
за опазване и достъп

1. План за действие с разписани задачи и източници за финансиране

Финансов план на

полската прогрма 



6. Финансиране 

2. Утвърждаване на критерии за финансиране на 
проекти в областта на дигитализацията. Пример: 

„ Обществено финансиране на бъдещи 
дигитализационни дейности да се предоставя 
само в случай, че дигитализарният материал 
бъде достъпен чрез Европеана“ (ЕК) 

3. Необходимо е в националната програма да се знае 
мястото и ролята на всяка конкретна библиотека, 
така че при кандидатстване за субсидия тя да може 
да посочва своите задачи за изпълнение на 
националната програма. 



Финансиране 

4. Правна уредба за публично-частни 
партньорства, които да бъдат част от 
финансирането на дигитализацията (ЕК) 
В момента Парламентът работи върху редакция на проектозакона 
за публично-частните партньорства след одобрение на 1-во четене. 



6. Финансиране 

• По финансиране на дигитализация на културното наследство България  
изостава значително от другите държави в Европейския съюз. В рамките на 
Съюза средният годишен бюджет за тази дейност на глава от населението е 
0,50 евро, т.е. 1 български лев (съгласно изследването NUMERIC на 
Европейската комисия)*. 

• В България са необходими 7 364 570 лева годишно за дигитализация на 
културно наследство, вкл. книжовното. 

*Commission Staff Working Paper 

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

ation/recom28nov_all_versions/staff_working_paper.pdf )

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/staff_working_paper.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/staff_working_paper.pdf


Източници за финансиране

 Държавни целеви субсидии

 Общински субсидии в изпълнение на ЗКН 

 Усвояване на структурни фондове на ЕС, където 
е възможно, за съфинансиране на 
дигитализационни дейности (ЕК – препоръки)

 Публично-частни партньорства 

 Проекти, финансирани от фондации и други 
НПО


