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Идеята за цифровото общество 

• Обществото да приеме и интегрира 
информационните и комуникационни 
технологии в: 
– дома си 
– работата си 
– образованието си 
– свободното си време 

 

• От мащабите и скоростта на това приемане 
зависи приобщаването на гражданите към 
цифровото общество 



Как да преодолеем предизвикателствата  
пред приобщаването? 

• Политики за регулация 
o стандартизация и оперативна съвместимост на 

устройства, приложения, бази данни, услуги 
o насърчаване на бърз и свръхбърз достъп до Интернет 

за всички 
o укрепване на онлайн доверието и сигурността  
o инвестиране в научни изследвания и иновации 
o повишаване на цифровата грамотност  

• Дизайн, ориентиран към потребителя 
• Общуване в дигиталното пространство 

o ресурси и услуги предполагащи разказване на 
“истории” 



Дигитализацията в българските  библиотеки през 
призмата на приобщаването на гражданите 

• 1. Създаване на ресурси 

• 2. Изграждане на информационни 
структури 

• 3. Стъпки в приобщаването на 
потребителите – услуги, обучение, 
изследване на нагласите  



1. Създаване на дигитални ресурси 

• Постижения 

 увеличаване броя на дигитализираните 
ресурси 

 видово разнообразие на колекциите, 
гарантиращо широка използваемост 

 подпомагане опазването на културното и 
научно наследство 

 съдействат за запазване на нацоналната и 
местната идентичност в условия на 
глобализация 

 





1. Създаване на дигитални ресурси  

• Постижения 

 опити за интегрирано създаване на ресурси – 
активизиране работата по проекти 

 следене на процесите по изграждане на 
дигитални колекции чрез емпирични 
изследвания (ББИА, Глобални библиотеки и 
др.) 

 



1. Създаване на дигитални ресурси 

• Проблеми : 
 с подбора на обектите за дигитализация и ранжиране 

на приоритетите между библиотеките 

 с координирано изграждането на дигиталните 
колекции – дублиране на заглавия от Възраждането 

 с осигуряването на траен, качествен и надеждно 
защитен архив 

 с големината/обемите на дигиталните колекции в 
повечето библиотеки с оглед ефективно използване 

 технологични – спазване на стандарти за качеството на 
дигиталните изображения, формати, използван 
софтуер и др.  

 

 

 



Количествени ориентири при 
дигитализацията на периодични издания 

• Проучване – СУ-БНИКП-магистърска 
програма, април-май 2017 

• Защо се изследва периодиката? 

– Най-често използвана от читателите 

– Политематична 

– Най-голяма като съотношение “обем-заглавие” 

– Най-застрашена от повреждане 



Брой дигитализирани заглавия периодични издания според 
вида, езика и хронологичния им период, към май 2017 г. 

По вид По език По хронологичен период Общо 
заглавия 

В Сп Сб Ед. 
л. 

421 256 25 251 

Бълг. Чужд. 

938 15 

Възр. 1878-
1944 

1945-
1989 

1990-
2017 

128 601 144 80 

953 



Брой дигитализирани заглавия от периодични издания 
според вида на библиотеките, които предлагат достъп до тях 

Национална  ВУЗ БАН Регионални Общински и 
читалищни 

Общо 
 

184 47 9 590 123 953 



2. Изграждане на информационни структури – 
опитът на регионалните библиотеки 

Наличие на 
дигитални 
ресурси,  
достъпни от 
сайта на 
библиотека-та 

 

Достъп чрез 
отделно 
структурирана 
дигитална 
библиотека (с 
точки за достъп 
до дигиталното 
съдържание) 

 

Достъп до 
дигиталното 
съдържание 
чрез 
електронен 
каталог 

 

Достъп до 
дигиталното 
съдържание 
чрез портал на 
проект (с точки 
за достъп до 
дигиталното 
съдържание) 

Достъп без 
информаци-
онно-търсеща 
система с точки 
за достъп до 
всички или до 
някои 
дигитални 
ресурси 

16* 
Вариантите за достъп 
са повече от един 

5 7 6 5 



2. Изграждане на информационни структури – 

опитът на университетските библиотеки 

• Достъп до дигиталното съдържание чрез 
репозиториум за електронни ресурси - 
НАБИС 

• Достъп до дигиталното съдържание чрез 
електронен каталог 

 

 



2. Изграждане на информационни структури - 
проблеми 

• От гледна точка на работата на библиотеките 
 Липса на национални технологични изисквания, което 

затруднява обмена на дигитални ресурси и участието в 
интегрирани информационни системи 

 Липса на сериозни инвестиции в цялостни хардуерни и 
софтуерни решения на национално и регионално 
равнище, които да гарантират устойчивост и сигурност 

 Вложените инвестиции в дигитализация са спорадични 
и несигурни в дългосрочен план 

 Недостатъчна дигитална компетентност на персонала 

 



2. Изграждане на информационни структури - 
проблеми 

• От гледна точка на потребителя – мнението на 
студентите – 2017 и 2018 г. 

 Липса на единен достъп до дигиталното съдържание в 
българските библиотеки – увеличават се порталите по 
проекти – търсене на парче! 

 Отсъствие на широк достъп до едно и също цифрово 
съдържание от множество on line платформи 

 Ограничения на достъпа до част от дигиталното съдържание 

 Бавен достъп и чести сривове на системата 

 Интерфейс, съобразен само с изискванията на 
библиотечните процеси, но не с потребителя 

 Липса на ясни указания за ползването на дигитални ресурси 

 



3. Стъпки в приобщаването на потребителите  

 
• Развитие на дигитални услуги и продукти - в 

посока общуване в информационното 
пространство 

o Тематични образователни мултимедийни продукти 

o Виртуални изложби 

o Блогове 

o Информационни портали с възможност за 
добавяне на съдържание от потребителя - опитът 
на архивните институции у нас и по света.  

o “Атака” в социалните мрежи 

 

 



3. Стъпки в приобщаването на потребителите   

 
• Обучения за дигитална грамотност 

• Потребност от Оn line допитвания за 
удовлетвореността от използването на 
дигиталното съдържание и достъпа до него 

• Необходимост от налагане на количествени 
измерители за ползването на дигиталните 
ресурси 

 

 

 

 



Към какво се стремим?  
 

През 2013 на същия форум е казано от Ася 
Атанасова от РБ Търговище 

 

 

 

 

 

 

Колко по-напред сме днес? 



Коя е следващата крачка? 

Да надраснем задоволството от 
собствените си успехи и да осъзнаем, че те 
не са достатъчни за качествен скок в 
дигитализацията на библиотеките като цяло 

Да консолидираме усилията на общността 
за приемане на цялостна стратегия за 
развитие на дигитализацията в 
библиотеките, която да се превърне в 
държавна политика 



Благодаря за вниманието! 
 

• Цветанка Панчева 
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