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ЕВРОПЕАНА 

•  Стартира като: 
 Инициатива на Европейската 

комисия за създаване на европейска 

дигитална библиотека  

•  Предлага: 
 Достъп до дигитализирано 

съдържание от европейските библиотеки, 

музеи, архиви и аудио-визуални колекции  

•  Представена през: 
 Ноември 2008 - прототип на 

Интернет портал 
 



БЪЛГАРИЯ 
•  Българското правителство публикува: 

 на 29 февруари 2008 г. Доклад(*), разглеждащ 

предприетите действия, свързани с прилагането на  Препоръката 

на ЕК от 24.08.2006 г. “Относно цифровизацията и он-лайн 

достъпа на културна продукция и цифровото 

съхранение”, в който посочва, че през 2008 г. в България все още 

не съществува национална стратегия относно дигитализацията на 

културното наследство.  

•  Създава: 
 работна група към Министерството на културата, която да 

се занимава с проблемите на дигитализацията, он-лайн достъпа и 

опазването на фонда, както и с адаптацията на европейските 

препоръки.  

 * http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/
report_implem_submission290208/bulgaria.pdf  

 



БЪЛГАРИЯ – 2008 г. 

•  В официалния доклад на българското правителство от 2008 г. са включени 

само три български библиотеки, които работят по дигитализация на 

фондовете си: Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, 

библиотеката на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и БАН. 

•  Неофициалните данни от този период сочат, че над 30 библиотеки вече 

са започнали процес по дигитализация и представяне на колекциите си в 

Интернет.  

•  Липсата на държавна стратегия в тази област, както и неприлагането на 

международните стандарти при дигитализацията правят усилията, които 

полагат българските библиотеки, разпокъсани и некоординирани, а 

също така и трудно конвертируеми в европейско измерение.   



ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 

•  Стартира края на 2008 г., като част от EuropeanaLocal  

o  36 месечен сателитен проект на Европеана (2008 – 2011 г.) 

o  публични библиотеки, музеи, архиви, аудио-архиви от 27-те 

страни-членки на ЕС 

o  към юни 2011 г. приносът на EuropeanaLocal възлиза на 

6.000.000 записа 

•  Влючва колекции: 

o  “Варненски периодични издания” 

     187 заглавия / 1880 – 1944 г. 

o  “Пощенски картички и фотографии от Варна XIX – XX в.” 

     2500 обекта / 1850 – 1944 г. 

 



ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 
vs ЕВРОПЕАНА 

•  Изградихме профил на колекцията 

o  Характеристики на местната общност 

o  Критерии за подбор 
•  историческа и културна стойност 
•  опазване на документите 

•  Осигурихме проекта технически  

•  Сформирахме екип,  обединяващ хора с различни нива на 

компетентност и отговорности 

•  Намерихме Партньори 
o  Музей на Възраждането 

o  Музей по история на Варна 

o  Държавен архив - Варна 

 



ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 
vs ЕВРОПЕАНА                                                                    (2) 

Трудностите 
•  По събиране на данни 

o  избягване на дублиране на усилия и средства 

o  пълнота при разкриване на фонда 

•  Технически проблеми 

o  Dublin Core  

o  Europeana Semantic Elements v3.2 (ESE) 

•  Верификация на данните 



Регионална библиотека “Пенчо Славейков” 
в Европеана 



2011 г. 
•  38 263 записа 

2012 г. 

2015 г. 
•  267 000 записа 

България в Европеана 

Препоръка 2011/711/ЕС 
Относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на 
материали в областта на културата, както и за съхранението на 
материали в цифров вид  (27.10.2011 г.) 

14 % 

Национална библиотека 
Регионална библиотека – Варна 
ATHENA 
Онтотекст 



БЪДЕЩЕТО 

•  Продължаваме да работим по:  
o  Утвърждаване на усилията на 

българските библиотеки по 

създаване на дигитални обекти 

o  Видимост на метаданните в 

Европеана 

o  По-пълно представяне на 

българското културно наследство 



ПРЕДЛАГАМЕ: 

•  Гъвкав и отворен модел на комуникация 

•  Събиране на съдържание от близки тематични 

области 

•  Изграждане на регионален репозиториум на 

данни и мрежа от доставчици на съдържание 

•  Техническа и методически помощ 



ПРОБЛЕМИ 

•  Липса на национална стратегия 
•  Културната политика и икономическите цели не се развиват в 

синхрон 

•  Специфичният културен продукт не е добре представен 

(промотиран)  

•  Бизнес-модел на публично-частно партньорство 



РЕШЕНИЕТО 

 Европеана 

Библиотеки 

Музеи  

БАН 

Софтуерни 
компании 

Университети 

Галерии 



Благодарим за вниманието! 
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