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Дигитална библиотека Стара Загора 

Онлайн библиотека, осигуряваща интегриран 
достъп до дигиталните обекти, създадени и/или 
представени от библиотеките, музеите и 
архивите на Стара Загора и региона. 

Създаване на регионално сдружение – гаранция за 
избягване на дублирането, за постигане на по-висока 
ефективност и за намаляване на разходите при 
цифровизацията на документите.



Участници и координация

• Участници 

– библиотеки

– музеи

– архив

– други

• Група за координация и управление на    
сдружението (библиотекари, историци, краеведи, 
IT специалисти!!! и др.)



Сътрудничество 

• Изработване на Профил на колекциите и анализ 
на състоянието им

• Иницииране на Регионална програма за опазване 
и достъп до местното книжовно наследство

• Осигуряване на финансиране

• Изграждане на Дигитално студио

• Популяризиране на местното културно 
наследство



Колекции

• Ръкописни книги 

• Старопечатни книги

• Продължаващи издания от периода 1844 – 1878 г. (оригинали)

• Продължаващи издания от периода 1878 – 1944 г. (оригинали)

• Архивни документи, в т.ч. снимки, портрети и пощенски картички

• Микроформи на посочените по-горе документи

• Други ценни колекции (вкл. редки картографски издания; книги с 
автографи на починали български и чужди автори, признати за 
класици; миниатюрни издания; издания с особено 
полиграфическо оформление; редки плакати и афиши, 
библиофилски издания с поредна номерация и т.н.)

• Дигитализирани документи



Финансиране

• За дейности за 
профилактика, консервация и реставрация

• За дигитализация

• За обучение

— По въпроси на профилактиката, консервацията и 
реставрацията 

— По отношение на дигитализацията 

• За популяризиране на книжовното наследство

• За закупуване на заглавия от изследваните 
видове документи с местно значение



Цифровизация

• Определяне критериите за подбор и 
формулиране приоритетите по отношение на 
вида и съдържанието на документите, 
подлежащи на дигитализация 

• Създаване на технически оборудвано и 
софтуерно обезпечено Дигитално студио 

– Букскенер

– Компютърни станции

– Сървер/и (за архивиране и интернет)

– Софтуер за графична обработка

– Софтуер за оптично разпознаване на символите (OCR)

• Осигуряване на персонал за Дигиталното студио



Дигитално студио

• Създаване на дигитални копия 
(планирана дигитализация)

— Сканиране

— Обработка 

— OCR

— PDF файлове с възможности за търсене

— Съдържание на дигиталното копие

— Цветни корици

— Копирайт

— Тъмбнейл

• Услуги за граждани – сканиране по заявка



Метаданни

• Уточняване специфичните изисквания за 
данните, необходими при описанието на 
документите от различните колекции 

• Създаване на метаданни

— Аналитично разкриване на съдържание

• Прикачване на дигиталните копия

• Визуализация и навигация 

• Конвертиране на метаданните във формат, 
изискван от Европеана



• Дигитализация на специалните 
фондове на други старозагорски 
институции: Старозагорската 
митрополия, Дом Литературна 
Стара Загора, Държавна опера –
Стара Загора, Драматичен театър 
„Гео Милев”, Художествена 
галерия и др.

Възможности

• Дигитализация на уникалните фондове на културни 
институции от област Стара Загора – библиотеките в 
Казанлък, Чирпан и др.

• Дигитализация на чуждоезични писмени документи от ХІХ и 
началото на ХХ в. (изд. в САЩ, Франция, Германия и др.), 
притежание на институциите в Стара Загора.



Популяризиране

• Уеб базиран портал на креведските 
дигитални колекции на Стара Загора

• Участие в национални и 
европейски дигитални 
библиотеки и инициативи

• Веществени и виртуални 
изложби

• Печатни издания

• Образователни цикли



Вход през рубриката Дигитална библиотека на библиотечния сайт







Вход през електронния каталог на библиотеката







Вход през Европеана









Надежда Груева
ngrueva@rodina-bg.org

Благодаря за  
вниманието!


