
Дигитални инструменти в помощ на 
библиотечно-информационното осигуряване 

в Пловдивската библиотека 



Финансиран от Програма BG08 „Културно наследство и 
съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското 
икономическо пространство  
Стойност на проекта: 586,779 евро 
Бенефициент: Община Пловдив 

Цел на проекта: дигитализация на част от културно-
историческото наследство на общината 
Партньорите по проекта получават техника и общ онлайн 
портал. 

Адрес:         http://digital.plovdiv.bg 
 

Участници 

ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА 
ПЛОВДИВ“  

http://digital.plovdiv.bg/


ПОРТАЛ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ“  

2017 г. 
Библиотечен фонд * 1 903 693 б.д. 
Набавени документи * 23 076 ед. 
Посещения  * 117 921 
Заемания * 295 091 б.д. 
Компютъризирани работни станции * 110 
Дигитализирани обекти * 103 460 к. (10 м.) 

Фондохранилища * 5278 кв. м. 
Разгърната площ  * 9 861 кв.м. 

http://digital.plovdiv.bg/EN/Pages/default.aspx
http://digital.plovdiv.bg/EN/Pages/default.aspx
http://digital.plovdiv.bg/EN/Pages/default.aspx
http://digital.plovdiv.bg/EN/Pages/default.aspx
https://libplovdiv.com/index.php/bg/2009-09-09-12-24-00/2009-09-16-07-50-27


http://digital.plovdiv.bg/EN/NKN/Fund1/DocLib5/Video71/Antichen_teatyr-CLEAR_2/Antichen_teatyr-CLEAR_2.mp4


Проект „Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и 

технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на 

европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“, 2015–2020, с координатори 

Институт за информационни и комуникационни технологии, БАН и Министерство на 

образованието и науката. Беше създаден консорциум в състав: БАН – Институт за 

математика и информатика, Институт за Балканистика с Център по тракология, Институт за 

Етнология и фолклористика с Етнографски музей, Кирило-Методиевски научен център; 

университетските центрове СУ, НБУ, ШУ, ЮЗУ, БСУ; Сдружение Булгариана , НБИВ, 

фирмите Сирма медия и Онтотекст; Исторически музей – София.  

. Основната цел на проекта е да се създаде национална технологична 

инфраструктура за ресурси и технологии за езиковото, културното и историческото 

наследство. КЛаДА-БГ ще осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални 

представяния, програмни средства и услуги за посочените области. Инфраструктурата ще 

поддържа решаването на различни задачи, насочени към специализирана и към широка 

аудитория.  

 



ВИДЕОКАНАЛ НА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ 
 
 
Видеоканалът на библиотеката в социалната мрежа YouTube е създаден през 2013 г. 
и към момента се развива динамично.  
Плейлистът iTutor е създаден, за да предлага кратки видеонаръчници, 
популяризиращи  разнообразен набор дигитални услуги, предлагани от 
библиотеката, сред които: 
*Дигиталната библиотека; 
*Платформата Моята библиотека; 
*Модул Краезнание. 
*Малък библиографски помощник -  
  (инструмент за генериране на прикнижна и пристатийна библиография); 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/playlists 

https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/playlists


Малък библиографски помощник β 



Малък библиографски помощник β 



Малък библиографски помощник β 



Малък библиографски помощник β 



Малък библиографски помощник β 



Малък библиографски помощник β 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

ДИМИТЪР МИНЕВ 

ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ - ПЛОВДИВ 


