
"Дигиталната конверсия на книжовното и 

 културно-историческо наследство в 

библиотеки и сродни културни 

институции" 

Регионална библиотека "П. Р. Славейков" –  

Велико Търново 



Проектна дейност на Регионална библиотека “Петко Р. Славейков”  

в помощ на опазващите и социалните  й функции: 

• 2015 - 2017 - ”Дигитална културна съкровищница “Север+”: 

документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп 

до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в 

Северна и Централна България”-Програма БГ08 “Културно наследство 

и съвременни изкуства: Мярка 2 “Документиране на културната 

история”; 

• 2017 - 2019- “Мобилна дигитализация “ (MobiDig), Програма 

“Еразъм +”, Дейност КА2 : Сътрудничество за иновации и обмен на 

добри практики. КА 202 – Стратегическо партньорство за 

професионално  образование и обучение.  



 
  Постигането на по-широко обществено и 

институционално участие в дигитализацията и 

популяризирането на материалното и 

нематериално българско книжовно наследство на 

възлови културни институции, преобладаващо 

от Централен Северен район на България в 

европейския контекст на информационни и 

креативни индустрии, културен обмен, културно 

многообразие и др. 

Основна цел: 



Партньори в проект  Дигитална културна 

съкровищница “Север+”:    



Изградени два центъра за дигитализация: основен –  

РБ “П. Р. Славейков” и малък - Дирекция “Култура и 

туризъм”,  Община Велико Търново 
 

  Дигиталният център в библиотеката е оборудван с най-съвременни 

технологии за цивровизиране на всякакъв вид печатни материали; 

  Създадена дигитална библиотека: http://sever.libraryvt.com с налични 

големи колекции от ценни периодични издания с уникален краеведски  

характер, старопечатна българска литература от  колекциите на 

партньорите;   

  Разработен сайт на проекта в който е поместена информация за 

партньорите, интерактивна карта  “Културна съкровищница” и 

дефиниране на тематичните пътеки: http://bgseverplus.eu. Сайтът също 

предоставя лесен достъп  и до  дигиталната библиотека. 

Постигнати резултати: 

http://bgseverplus.eu/
http://bgseverplus.eu/
http://bgseverplus.eu/
http://bgseverplus.eu/
http://bgseverplus.eu/


Дигитален център  “Север +”  







Дигитализиране на специализирани колекции   

на партньорите – РБ “Любен Каравелов”- Русе  

 



Библиотека при НЧ “Зора-1860”-гр.Сливен 

















В рамките на обучението учителите  се запознават с методите на теренна работа и 

как заедно с учениците могат да събират архиви, да запазват свидетелства на 

културата, да записват устен фолклор и да подредят изложба с историята и 
културата на различните етноси в даденото място. 

 



 
 
 
 
 

http://bgseverplus.eu/ 

 
 



 Разгледаните изследвания са само част от работата за 

документиране, запазване и предоставяне на широк обществен 

достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и 

галерии в Северна и Централна България. 

 Съхранените цифрови образци на КИН ще осигурят 

дълготрайно съхранение, архивиране, търсене и сигурна защита на 

данните и представянето им в Интернет пространството пред широк 

кръг потребители.  

 Проучванията допринасят за цялостното развитие на регион 

“Север+” и са основа за следващите стъпки по запазване и 

представяне на знанията и артефактите от включените  географски 

области.  



Координатор: Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ - гр. 

Велико Търново 

Партньори:  

• Студентско дружество за компютърно изкуство - София 

• Национална гимназия по полиграфия и фотография - София; 

• Университетът в Грац (UNIVERSITAET GRAZ) Австрия 

• Културна фондация в Нидерландия-Stichting De Domijnen 

• Музей с библиотека -PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA, гр. Мафра, 

Португалия 

• FRATELLI ALINARI ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE-IDEA 

SPA-Италия 

Продължителност: 01.09.2017 - 31.08.2019 

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 



Проектът „Mobile Digitizing” ("Мобилно 

цифровизиране") има за цел да създаде 

открито и новаторско обучение за 

библиотекари, архивисти, ръководители 

на малки организации и учители в 

областта на библиотечно-

информационните науки, как да се 

изградят евтини съоръжения за 

цифровизация за целите им и как да се 

поддържат създадените  бази от данни.  

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 



 
 
 
 
 

 
 7 обучителни модула, свързани с новите тенденции в 

дигитализирането на документи, книги и т. н. от малките 

библиотеки, архиви и читалища, представящи нискотарифни  

методи за дигитализация; 

 7 модула, внедрени в Система за управление на обучението 

(LMS) свързани с новите тенденции в дигитализирането на 

документи, книги и снимки; 

 7 филмчета, тематично обвързани с обучителните модули. 

 

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 



http://mobiledigit.eu 

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 

http://mobiledigit.eu/


 
 
 
 
 

 

Системата за управление на обучението (LMS) подпомага  развитието на  служителите 

и повишава тяхната информационна грамотност. В рамките на подобна  система могат 

да бъдат поставени курсове, за да се гарантира, че служителите придобиват 

необходимите умения за работа, информация  за промяната на продуктите или 

съответни актуализации, свързани с процесите на обучение. 

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 



 
 
 
 
 

 1. Основни стъпки в дигитализирането на писменото наследство / документи - UNIVERSITAET 

GRAZ 

2. Избор на документите за цифровизация - PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

3. Дигитализация (хардуер) - FRATELLI ALINARI ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE-IDEA SPA-

Италия 

4. Дигитализация (софтуер) - НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ 

5. Разработване на евтини цифровизиращи инсталации в малките библиотеки, архиви и др. - 

Студентско дружество за компютърно изкуство (SCAS) - София 

6. Подходи при обучение на ръководители на библиотеки / архиви и библиотечно-

архивен персонал / как да се реализира дигитализацията в тяхната организация 

- Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" 

7. Дигитализация и авторско право - Stichting De Domijnen 

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 



 

 

- Разработване и интегриране на 7-те обучителни  

модула в система за управление на обучението 

(LMS) на работния език на проекта - английски 

език и на партньорските езици; 

 

 

 

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 

- Изработване на  наръчник „Мобилно 

цифровизиране и нови тенденции в 

дигитализирането на писмено наследство от 

малки библиотеки, архиви и други сродни 

институции“ Ръководството ще служи като 

методологичен инструмент и алтернативен 

учебен материал за начинаещи в ИКТ, за които  

е трудно да работят със СУО. 

 



 
 

- Заключителна конференция - домакин РБ „П. Р. 

Славейков“ – Велико Търново - международно събитие 

с външни участници, извън  партньорите по проекта. 

Демонстрация на окончателния набор от продукти; 

Представяне на най-съвременните постижения  в 

областта на мобилната дигитализация.  

„ MobiDig “  2017-1-BG01-KA202-036350 

от 1 март до 30 април 2019 г.  

- организиране на пилотни семинари от координатора и партньорите по 

места - координараща институция на семинарите - Национален дворец 

и библиотека – Мафра, Полтугалия; 

май 2019г.  



  Според манифеста на IFLA / ЮНЕСКО за 

цифрови библиотеки, преодоляването на цифровото 

разделение е ключов фактор за постигането на целите, 

залегнали в Декларацията на хилядолетието на ООН. 

Достъпът до информационни ресурси и средства за 

комуникация подпомага здравето и образованието, както 

и културното и икономическото развитие. Сега 

библиотеките, музеите и архивите работят в цифрова 

форма и техните цифрови услуги откриват нов канал за 

света на знанието и информацията, свързвайки 

културите извън географските и социалните граници.  



доц. д-р Калина Иванова,  

РНБ “П. Р. Славейков”  

Велико Търново 

www.libraryvt.com;  

E-mail: prs@libraryvt.com 

http://www.libraryvt.com/

