


АГРЕГАТОР НА ДАННИ

“Организация, която събира метаданни от 
своята група доставчици на съдържание 
и ги предава на Европеана, подпомага 
доставчиците с насоки за съответствие 
(...) и преобразува метаданните (...), 
осигурява администриране и 
управление.”
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” До началото на 2013 г. Националната библиотека  
сканира и  включва в Дигиталната библиотека общо 
около 290 000 файла – ръкописи, старопечатни книги, 
непубликувани документи от БИА и Ориенталския отдел, 
портрети и снимки, графични и картографски издания, 
български вестници и списания от периода 1844-1944 г. – 
изображения и техните систематизирани описания.  
  Дигиталната библиотека е структурирана в зависимост 
от вида   на документите в няколко колекции, които са 
подразделени в отделни кабинети.  
 
 

ПРОЕКТ “ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА” 

http://nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0038&n=&vis=   
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Регионална инициатива на: 
§  Пловдивската народна библиотека 
§  Регионален исторически музей 
§  Регионален археологически музей 
§  Държавна галерия – Пловдив 
§  Държавен архив – Пловдив 
 
Стартира през м. април 2012 г.  
 
Дигитализират се колекции и обекти, свързани с 
културно-историческото наследство на Пловдив и 
региона.  
 

ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АГРЕГАТОР НА ЦИФРОВИЗИРАНИ 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЛОВДИВ„  

http://www.libplovdiv.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=200&Itemid=282&lang=bg 
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 Започва работа по дигитализация на пощенски картички и 
снимки, издадени в края на XIX в. и началото на XX в., още 
през 2002 г.  
 
Продължаващият проект “Стара Варна” е включен като добра 
практика в Европейските мрежи PULMAN и CALIMERA. 
 
През 2008 г. стартира мащабен проект по дигитализация на 
Варненски периодичен печат, издаван в края на XIX в. и 
началото на XX в. и съхраняван само във фондовете на 
библиотеката.  
 
Всички дигитализирани по този проект издания са включени 
в ЕВРОПЕАНА. 

ПРОЕКТ “ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА”  

http://www.libvar.bg/projects/digitalcollection/ 
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РЕГИНА – Обединен каталог на регионалните библиотеки  
Участници в проекта са : 

•  Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив 
•  Столична библиотека 
•  Регионална библиотека “П. К. Яворов” – Бургас 
•  Регионална библиотека “П. Р. Славейков” – В. Търново  

 
Програмният оператор на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременно изкуство”  по известен като EEA 
GRANTS (Iceland, Lichtenstein, Norway) в началото на март 2015 
г. взе решение за финансиране на проектните предложения, 
сред които и такива на няколко библиотеки. 

 
ПРОЕКТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ   

ИНИЦИАТИВИ НА БАН  
 
ИНИЦИАТИВИ НА МУЗЕИ И АРХИВИ  

Радка Калчева, 5 юни 2013 г. 



2012 
•  38 263 

2013 
•  66 927 

2014 
•  80 563 

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕАНА –  
ДЕКЕМВРИ 2014  

Recommendation 2011/711/ЕС 
on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation  
(27.10.2011 г.) 

14 % 

НБКМ 
РБ “П. Славейков” 
ATHENA 
Ontotext 
НАБИС 

25 % 30 % 

Индикативни данни: 
267 000 обекта
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http://statistics.europeana.eu 



РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. СЛАВЕЙКОВ 
В ЕВРОПЕАНА   ФЕВРУАРИ 2015 
46 332 ЗАПИСА 

57 % от българското съдържание 
Радка Калчева, май 2015 г. 



РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “П. СЛАВЕЙКОВ” –  
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ АГРЕГАТОР НА ДАННИ В 
БЪЛГАРИЯ 

Българското съдържание в Европеана е под 0.2 %.  
 

Библиотеки:  Варна, Добрич, Русе,  
   Стара Загора, Хасково 

 
Музеи:   Музей по история на Варна,  

   Музей на медицината 
 
Читалищни библиотеки 
Частни колекционери  
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•  Само 25% от библиотеките в България 
дигитализират културното наследство, 
съхранявано в техните фонодове.  

    
В резултат на това само 5,54% от културно-
историческите обекти са дигитализирани.  
 
•  Липсва Национален регистър на 
дигитализраните обекти. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Радка Калчева, май 2015 г. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:                                           (2) 
 
•  Процесите по дигитализация се извършват предимно като 
част от европейски проекти.  

  
•  Липсват национални програми, особено такива 
покриващи процесите по дигитализация на културно-
историческите обекти.  

•  Повечето от библиотеките заявяват, че нямат отделен 
бюджет за дигитализация.    

 
•  И същевременно 57% от библиотеките заявяват, че 
дигитализацията е основен приеорите за тях, както и 
онлайн достъпа до техните колекции.   

 

Радка Калчева, май 2015 г. 




