
 

Опитът на Фондация НАБИС 
въз основа на програми с отворен код 

 
 

Събина Анева  
(изпълнителен директор на Фондация НАБИС) 

пред третия Национален форум с международно участие  
„Библиотеките днес“ 

зала Рубин на хотел Рамада, 9 ноември 2018г. 
 



- Размерът на използвания 
трансграничен обмен е 
нараснал с 45 пъти от 2005г. 
насам.  

- През следващите 5 години 
се очаква да се увеличи с 
още 9 пъти. 



Нуждата от подходяща технологична платформа за 
управление на библиотечно-информационните ресурси 
никога не е била по-голяма. 

„Библиотеките са подложени 
на огромен натиск, заради 
недостатъчното 
финансиране и повишените 
изисквания към 
предлаганите от тях услуги, 
поради което технологиите 
играят огромна роля за 
техния успех.  Маршал Брийдинг  



Как се справят българските 
библиотеки? 

Комплексно проучване на състоянието на 

обществените библиотеки в България - 2017г.  
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достъп до платени бази данни 

0,2 % дял на дигиталните  
документи в библиотечните 
фондовете 



Комплексно проучване на състоянието на 

обществените библиотеки в България - 2017г.  
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Какво е решението на тези 
проблеми? 

 



С подкрепата на: 

Фондация НАБИС (15 април 2009г.) 
Учредителите обединиха усилията си  

в отговор на тези потребности 



Липса на 
платформа  

за получаване на 
информация за 

съдържанието на 
фондовете на 

библиотеките в 
България 

Липса на  
Център за опазване на 
книжовното културно 

наследство  
и осигуряване на достъп до него 

чрез дигитализация 

Издигане на 
функционалността 

на 
библиотечните 

софтуери 

Основни проблеми: 



1. СВОДЕН КАТАЛОГ НАБИС 
(над 2360 търсения дневно) 
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близо 3,7 милиона 
библиографски записа 



от електронните каталози на над 
40 български библиотеки 

Университетски и научни библиотеки – 37 
Регионални библиотеки - 7 



Безплатна услуга 

Без регистрация 



2. Поддръжка на  
софтуер с отворен код 



ФНАБИС – в помощ на библиотеките 
проучване на световния опит; 
коментарите на професионалистите (практици и експерти) 

съществуващите до момента реализации 

професионалните умения 
и знания на персонала  
на ФНАБИС (от 2003г.) 



 



Защо Коха?  

- има 2 версии годишно, като 
актуализирането се извършва 
безпроблемно; 

- съвместима е с други системи и чрез 
протокола z39.50. 

- 100% уеб базирана;  
- подходяща е за библиотеки с 

филиална структура;  
- многоезичен интерфейс. 

обединява в себе си добри практики: 
- повече от 250 сътрудници; 
- голяма структурирана общност, 

която активно се подпомага. 



Защо Коха? 
Модули:  



Двуезичен интерфейс,  

базиран на превода на ФНАБИС 

на формат MARC21 : 



12 темплейти съобразени с: 

Коха и специфичните услуги, които са 
предоставени от нея като софтуерен продукт; 

технологичния цикъл при каталогизиране на 
библиотечните документи; 

вида на библиотечния документ; 

специфичните изисквания на 

потребителите на формата. 



12 темплейти се поделят на : 

всички библиотечни документи – 3 бр. 

непериодични издания – 2 бр. 

специални видове издания – 5 бр. 

периодични издания – 2 бр. 



Характеристика на темплейтите: 
(задължителни полета) 



Характеристика на темплейтите: 
(падащи менюта) 



Характеристика на темплейтите: 
(допълнителни програми за 

попълването на полетата с фиксирана 
дължина) 



Уеб базирана програма за 
създаването и отпечатването на 

баркодове 
 



Копиране на готови 
библиографски записи  



НАБИС реализации: 

http://arcs.nalis.bg/
http://uab.nalis.bg/
http://utp.nalis.bg/


 



софтуер с отворен код за изграждане на 
дигитален репозиториум; 

дава възможност за лесен достъп до 
цифрово съдържание, включително текст, 
изображения, аудио и видео обекти... 



Дигитализиране на библиотечни документи, 
защитени от авторското право, 

 достъпни в рамките на IP-пространството  
на университета или библиотеката: 

 Електронни копия на библиотечни документи, защитени с 
авторско право (Централна библиотека на БАН) 

 Актуални издания – електронни издания, учебна 
литература, най-четени заглавия, колекции 
(Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Нов 
български университет) 

 Литература за читатели със специални образователни 
потребности - Университетска библиотека "Св. Климент 
Охридски" 

 

 



Дигитализирани са различни 
видове библиотечни документи 

Старопечатни книги 

Старопечатни пер. издания 

Ръкописи на хартия 

Ръкописи на микрофилм 

Архивни документи 

Фотографии 



НОВО 
Видеоклипове 

 

 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28769


дигиталните библиотеки на: 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/229
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/68
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/85
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/231
http://81.161.254.17/EOSWeb/Opac/


дигиталните библиотеки на: 



 

НАБИС репозиториум 
(над 340 хил. файла) 

Разпределение на файловете по институции 
към края на октомври 2018г. 

БАН, 218427 

СУ-УБ, 84945 

АУБ, 806 

НБУ, 8416 

НБ-Пловдив, 13257 
ТУ-София, 

53 

ФНАБИС, 16035 



Не на недоверието към  
софтуерите с отворен код 

… продуктите с отворен код осигуряват жизнеспособна 
алтернатива и оказват конкурентен натиск както по 
отношение на разходите, така и по отношение на 
иновативност 

Софтуерът с отворен код е 
основен вариант, който 
библиотеките трябва да имат 
пред вид при реализиране 
на стратегически технологии.  

Маршал Брийдинг  



Не на недоверието към  
софтуерите с отворен код 

Убедително развенчава някои митове, 
необосновано битуващи сред 
обществото: 

Пол Полан 

- не е устойчив; 
- не е надежден; 
- безплатен е (не струва нищо); 
- изисква познания в 
информационните технологии. 



НАБИС адаптация: 

- поделено ползване на адаптираната към 
българските библиотечни практики реализация на 
Коха (софтуер, данни), Диспейс; 

- достъп чрез уеб браузър; 
- едновременна актуализация (версии, версии) 
- гарантирана безопасност и сигурност на базите 

данни 



Какво осигурява  
този модел  

за библиотеките? 

икономическа ефективност оптимизация на 
библиотечната дейност 

- не се закупува нов хардуер и 
софтуер;  

- софтуерът е актуален за всички 
участници равнопоставено;  

- възможност за по-ясно 
планиране и отчитане на 
разходите; 

централизиране и стандартизиране 
на библиотечната дейност, като се 
избягва дублиране; 

икономисват се ресурси: време, 
персонал, средства; 

осигурява се лесно управление на 
информационните ресурси; 

абонаментната такса намалява в 
зависимост от броя на библиотеките, 
които участват в проекта. 

споделят се добри практики както на 
библиотеките, асоциирани членове 
във ФНАБИС, така и на тези, които 
ползват Коха и Диспейс в чужбина. 



Какво осигурява 
този модел за 

библиотекарите? 

- повторното използване на библиографски записи чрез протокола 
z39.50;  

- осъществява се библиографски контрол и икономия на време; 

- читателите се самообслужват като имат 24/7 достъп до системите, 
чрез което се постига повишаване на броя самообслужили се и 
регистрирани читатели, като се намалява броя на тези, които 
физически присъстват в библиотеката; 

- повишава се популярността на библиотеката. 



Въпроси? 



Благодаря за вниманието! 

e-mail:  

sabina.aneva@nalis.bg 


