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септември 2010 
 

Сътрудничество с РБ  
Варна – Агрегатор 

на данни за 
Европеана  

март – май 2011 
 

Достъп до 
дигитално 

съдържание от 
фондовете на 
библиотека 

„Родина” чрез АБ 
каталог и Европеана 

юни – август 2012 
 

Достъп до дигитално 
съдържание от 
фондовете на 

библиотека „Родина”, 
РБ  Русе и РБ Хасково 

чрез АБ каталог 

2012 

 

Достъп чрез 
Европеана 

2013 

 

РБ Шумен 

РБ Плевен 
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и др. 

Линия на времето 
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 Библиотека “Родина” – Стара Загора 

Планирана дигитализация – 4000 стр. от фонд  “Краезнание” 
730 записа за Европеана 

 

 РБ “Любен Каравелов” –  Русе 
Екслибриси – от ежегодния Международен конкурс за 
екслибрис  (от 2005 г.) 

1074 записа за Европеана 
 

 РБ “Христо Смирненски” –  Хасково 

Пощенски картички на Хасково и региона 
 126 записа за Европеана 

 

Без дублиране на усилията и разходите, осъществени от 
страна на други библиотеки в страната 

17 октомври 2012, Варна 

Профил на колекциите 



 Два неподкрепени проекта – промяна на подхода 

 Нови хардуерни решения  

 Нови софтуерни решения 

— за създаване на дигиталните копия 

— в библиотечния софтуер (АБ): създаване на метаданни; 
прикачване на дигитални копия; визуализация и 
навигация; конвертиране на метаданните във формат, 
изискван от Европеана 

 Създаване и обучение на екип – 8 специалисти 

 Изготвяне на инструкции 

 

Помощ от библиотеката агрегатор 
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Дигитализация – книги, вестници, списания и периодични 
сборници от фонд “Краезнание” 

 Сканиране и запазване на архивно копие с цел дългосрочно 
съхранение  

 Обработка на изображенията 

 Създаване на PDF файлове с възможности за търсене (OCR) – със 
съдържание, цветни корици, копирайт 

 Библиографски записи – в АБ Модули Книги, Периодика и Статии 

 Интегриране на дигиталното копие и избраното изображение за 
тъмбнейл  с библиографския запис 

 Извличане на данни за Европеана 

 Сътрудничество с библиотеки и музеи  
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 Развитие на услугата 

– Информация за броя на дигиталните копия 

– Търсене само в записите с дигитални копия  

– Статистика за ползването на дигиталните колекции – брой и 
вид търсения, брой разглеждания на дигитални обекти  

 Популяризиране на услугата 

 Разкриване на нови колекции – като видове документи, 
хронологичен обхват и т.н. 

 Необходимост от финансиране 

 Нови изисквания на Европеана 
 

Коопериране на ресурси 

Нови решения 
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