
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
Проектi „Библиотеката в Златица във виртуалното пространство” е реализиран от 

Народно читалище „Христо Смирненски – 1889” в партньорство със Сдружение за 

младежка дейност.  

Основната цел на проекта е да удовлетвори нуждата от релевантна и навреме 

поднесена информация на потребителите от местната общност. 

 Целева група на проекта е/са регистрираните и потенциални читатели на 

библиотеката - специалисти, студенти, ученици и  хора с увреждания от района, 

интересуващи се от материали с местно културно и историческо значение и от 

наличните библиотечни документи във фонда на библиотеката. 

В рамките на проекта е  постигнато подобряване качеството на справочно - 

библиографската и информационна работа на библиотеката, намаляване броя на 

отказите,  съкращаване  времето за търсене на информация. 

Основните резултати от проекта са: Чрез дигитализацията се подобри достъпа до 

краеведския фонд, което стана с предоставяне на дигитализираните документи за 

ползване в реално време (онлайн) в библиотеката от местната общност и във 

виртуалното пространство от всички потребители.  Записани са във формат pdf 

searchable, който дава възможност за търсене под всяка дума или част от дума в 

документите. По този начин документите се запазват от физическо изхабяване. 

Дигитализирани са 6690 страници. 

Електронният каталог вече е достъпен в Интернет, актуализира се 
периодически и във всеки един момент читателите могат да направят справка за 
наличието на търсен от тях библиотечен документ. Каталогът съдържа 20220 
заглавия. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

Улеснени се ползването на краеведския фонд на библиотеката. Библиотеката 

отговаря на търсенията с достатъчно релевантна информация по различните 

въпроси, свързани с края. Особено се улесни работата с учениците и студентите, 

търсещи подобна информация, което е съпроводено с преглеждането на множество 

книги и периодични издания с местно културно и историческо значение и в 

останалите сфери на обществения живот в региона. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да извършват съвместно 
дигитализацията на документите с местно значение, както и осъвременяването на 
записите с библиографски описания в електронния каталог. 
                                                           
 


