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Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика

Дигиталното съдържание  и дигиталните 
услуги в библиотеките-важна предпоставка 
за ефективно обслужване на потребителите



Проучване на процесите на дигитална трансформация в българските  
библиотеки /институции на паметта

ОПИТ ЗА АНАЛИЗ
За съпоставимост  проследих процесите и дейностите по дигитализация, използвайки 
следните отправни точки:
 Институция/и на национално, регионално и местно ниво, в които се извършват 

процеси на дигитализация. Консорциуми.
 Видове документи/обекти, които се  дигитализират Видове документи/обекти, които се  дигитализират
 Достъп (интернет страници). Дигитални услуги
 Източници на финансиране на процесите и дейностите
 Материално-технически условия (хардуерни и софтуерни решения)
 Квалифициран  персонал
 Постигнати/очаквани резултати



Институция/и, на национално, регионално и местно ниво, в които се 
извършват процеси на дигитализация. Консорциуми.

 Активни процеси и начало на  изграждане  инфраструктура от институции и 
организации, в които се извършват процеси на дигитализация.

 Появяват се вече много примери за успешни проекти и добри практики за 
дигитализация. 

 Налични са модели за междуинституционално сътрудничество и споделяне на 
ресурси. Наблюдаваме много и разнообразни съвместни проекти между:
 еднородни институци; еднородни институци;
 библиотеки, музеи, архиви;
 община, библиотеки, музеи, архиви, галерии;
 библиотеки, музеи, архиви и образователни и научни институции и 

изследователски центрове.



Дигитални библиотеки



Видове документи/обекти, които се  дигитализират. Съдържание.

 Видовото разнообразие на документите и обектите, които се дигитализират  е  
голямо.

 Единственото сигурно е, че се  дигитализират обекти с изтекли авторски права и при 
пълно спазване на авторските права. 

 Писмените документи са- ръкописи, книги, периодика, артефакти, произведения на 
изкуството, паметници и сгради; фотографии  пощенски картички, архивни 
документи-текстови документи на хартиена основа, архитектурни чертежи, документи-текстови документи на хартиена основа, архитектурни чертежи, 
инженерни документи, фотографски материали, картографски документи, документи 
на кожа и други.

 Разнообразието е голямо и всяка институция сама преценява какви документи и 
колекции ще дигитализира.

 В библиотеките са направени опити да се координира дигитализацията напр. на 
периодичния печат. 

 Може да се констатира, че  имаме макар и неголямо по обем, но представително 
участие в европейски и международни дигитални библиотеки.



Само няколко цифри за размисъл

 Статистика на НСИ за 2013 г.:
3938 библиотеки имат 74 849 727 БФ
 Статистика на НСИ за 2019 г.
47 библиотеки с фонда над 200 000 т. имат 34 555 000 БФ
 Според изследване на ББИА книжовното културно наследство 

включва: 7 952 ръкописни книги;  36 468 старопечатни книги; 25 851 включва: 7 952 ръкописни книги;  36 468 старопечатни книги; 25 851 
продължаващи издания обхващащи периода 1844-1944 г.;  3 229 391 
архивни документи, снимки, портрети и пощенски картички;  
114 191 други ценни колекции с автографи, лични колекции на 
общественици и др.



Само няколко цифри за размисъл

Достъпни сведения за дигитализирани документи:
Според изследване на ББИА : само 3% от библиотеките има дигитализирани книги и 2% –
дигитализирани периодични издания. Освен тях, около  3% са дигитализираните други документи.
Според сведения  на интернет страници на библиотеки и в мрежата:
ДБ на НБКМ :над  400 000 файла с документи;
Варненската дигитална библиотека : дава свободен достъп до над 90 000 дигитализирани обекта; 
НБИВ-Пловдив  (проект по ФМ): 50 000 обекта от пловдивското културно-историческо наследство ;
ДБ- Габрово: досъп до текстовете на 50 дигитализирани периодични издания; ДБ- Габрово: досъп до текстовете на 50 дигитализирани периодични издания; 
РЕГИНА – ПИ: 82 заглавия  на периодични издания с над 150 000 описания;
ДБ-В. Търново: по проект „Дигитална културна съкровищница "Север +“ са предвидени 5 000 
единици;
 Научен архив на БАН /архив М. Дринова: 176 факсимилета от ръкописи, 14 печатни страници и 15 
черно-бели снимки;
ДБ Хасково:28 заглавия периодични издания, 78 юбилейни вестници, 215 афиши и плакати,180 
фотографии,165 картички, 13 архивни документа и 6 книги - общо 5156 файла.
 и т.н. и т.н в тези  пренебрежително малки обеми



Достъп (интернет страници). Дигитални услуги.

 Всички  изградени дигитални библиотеки  (особено тези по  проекти) са достъпни 
чрез интернет страници. 

 Направени са опити и за изграждане на портали. 
 Все още обаче липсват механизми  за  единен достъп до дигиталното съдържание в 

българските библиотеки, музеи. 
 В много от институциите са създадени различни дигитални услуги, но няма ясни 

указания за ползването на дигиталните ресурси, както и няма широка пропаганда на указания за ползването на дигиталните ресурси, както и няма широка пропаганда на 
тези услуги и обучение за потребителите.

 Два вида услуги доминират– безплатният достъп до компютри и интернет.
 В някои от институциите се наблюдават и ограничения на достъпа до част от 

дигиталното съдържание. 
 Обикновено системите са изградени повече в полза на институциите, отколкото на 

потребителя.  



Източници на финансиране на процесите и дейностите

 Съвсем ясно е, че нито едно сериозно начинание в областта на дигитализацията не е 
финансирано с държавни или общински средства, затова и усилията са спорадични и 
несигурни в дългосрочен план.

 Разчита се основно на финансиране по проекти. Най-голям дял се пада на проектите 
по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. 

 Проектният принцип на финансиране е добър и много важен, но не може и не бива  Проектният принцип на финансиране е добър и много важен, но не може и не бива 
да е водещ особено при дигитализация на културното наследство. 



Материално-технически условия (хардуерни и софтуерни решения)

 В периодите на финансирането по различните проекти и програми са  изградени  и  
оборудвани дигитални центрове с добра  и професионална техника. 

 Друга част от библиотеките разполагат с  отделни технически средства за 
дигитализиране на неголеми обеми. 

 Липсват обаче общи стандарти за качество. На практика се работи на парче.



Квалифициран  персонал

 За съжаление  се наблюдава недостатъчна дигитална компетентност на персонала на 
библиотеките, музеите, архивите. 

 По много от реализирантие проекти са предвидени средства и са обучени някои 
библиотечни специалисти. 

 Едно решение  е участието ни в Проекта БИБЛИО, където партньор е ФГББ.



Постигнати/очаквани резултати

 У нас се следят процесите по изграждане на дигитални колекции чрез емпирични 
изследвания (ББИА, ФГББ и др.) 

 Има изследвания на докторанти в образователните институции, които  често събират 
много емпирчни данни за резултатите от работата по дигитализация.

НО
тук проблемът е много сериозен, защото няма широка видимост на постигнатите 

резултати, какво съдържание имаме като обем и като качество и какви видове услуги 
предоставямепредоставяме

 Много е трудно да се представи реалистична и пълна  картина на дейността по 
дигитализация в българските институции на паметтта- библиотеки, музеи и архиви. 
Това се дължи  и на: 
 липсата на национална стратегия  и на единна политика в областта на 

дигитализацията на културното наследство;
 липсата на  желание за съвместни действия на различните институции в областта 

на дигитализацията, породено както от различията във вижданията на отделните 
институции, така и от  различията в развитието на дигитализационните процеси в 
тях.



Има ли отговор на въпроса...

Доколко ефективно е обслужването на потребителите в нашите 
библиотеки, базирано на създадените дигитално съдържание  и 

дигитални услуги ?
Изправени сме пред  въпроса, но за съжаление  днес трудно бихме 

могли да дадем смислен отговор.
Моите надежди са, че ще работим в бъдеще в тази насока!Моите надежди са, че ще работим в бъдеще в тази насока!



Благодаря за вниманието

доц. д-р Анета Дончева
adoncheva@phls.uni-sofia.bgadoncheva@phls.uni-sofia.bg


