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Стара Варна...EUROPENA Local 

 1999 г. На сайта си РБ „Пенчо Славейков“ започва да гради своята „ 
електронна книга за Варна” с колекция от реставрирани дигитални 
изображения. Съчетанието на текст и визия провокира пътуването 
из пространството на „Стара Варна“... 

 Променят се подходът и отношението към местната история – 
различни културни институции, организации и частни лица си 
партнират в изграждането на обща публична колекция   

 Историческата памет в изданията на библиотеката инспирира 
традиция във формиране на съзнание за културното наследство. В 
мултимедийни библиографски указатели пълнотекстово са 
представени спомени, архивни документи, видео и аудио файлове - 
съхранената историческа памет за лица и събития. 



Стара Варна...EUROPENA Local 

 Образи и текстове изграждат съдържание с нови 
характеристики върху основата на фрактален текст, в който 
могат да бъдат описвани събитията, невъзпрепятствани от 
никакви граници 

 Десет години “Стара Варна” присъства като добра практика в 
програми и проекти /PULMAN, CALIMERA/  

 Променя се концепцията от антология на образи и текстове във 
въведение към новите възможности на дигиталните колекции  

 От уебстраница към бази данни с дигитални копия и  
метаданни /аналитични описания/, разкриващи представените 
колекции. 



Стара Варна...EUROPENA Local 

 Варненската дигитална библиотека стартира в края на 2008 година 
като партньор в проекта EuropeanaLocal, финансиран от 
Европейската комисия. Тя предоставя възможност за представяне 
на колекции пред широка публика, изграждане на обща база 
данни с местно, регионално съдържание  

 Проектът на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”  - Варна 
включва дигитализация  и  уеб представяне на  местни  
документални  ресурси:  

 Бази данни от дигитални копия и метаданни на: 

 варненски периодични издания 1881-1944 г.  

 пощенски картички и фотографии от Варна XIX-XX в. 

 Уеб проект “Стара Варна” 

 



Варненска Дигитална Библиотека 
Колекции 

 Критерии за подбор 

 Хронологичен 

 Уникалност на документа 

 Историческа и културна стойност 

 Необходимост от опазване 



Варненска Дигитална Библиотека 
Подходи – Трудности - Решения 

  Създаване на нова среда за познание и 

изследване, където дигиталният образ е 

съчетан с метаданни 

 

 Достъпност 

 Пълно библиографско разкриване 

 



Варненска Дигитална Библиотека 
Подходи – Трудности - Решения 

 Трудности 

 Авторски права 

 Архаичен език 

 Наличност в  

 различни институции 

 

 Решения 

 Времеви обхват 

 Технологични решения 

 Партньорства 

 

 

  

 Достъпност 



Варненска Дигитална Библиотека 
Подходи – Трудности - Решения 

 Трудности 

 Вид на материал 

 Общи решения 

 Експертна помощ 

 Решения 

 Световен опит 

 Креативност 

 Партньорства 

 

 

 

  

 Пълно библиографско разкриване 

 



Варненска Дигитална Библиотека 



Варненска Дигитална Библиотека 
Резултати 

 43 периодични издания – представени с дигитални 

копия  и разкрити  в пълнота  

 32 000 дигитализирани статии с аналитични описания 

 Фотографии и пощенски картички 

 2500 дигитализирани оригинала с метаданни към тях 

 



Варненска Дигитална Библиотека 
Тенденции 

 Агрегиране 

 

 Партньорства 

 

 Популяризиране 



www.libvar.bg 

С благодарност за вниманието!  

Гостувайте ни на     -плажа до 

следващото лято! 


