
  

Електронен архив на военните Електронен архив на военните 
паметници - част от КИН на Софияпаметници - част от КИН на София

► н.с. Даниела Атанасова, н.с. Петър Първанов –         
Централна библиотека на БАН;

► инж. Б. Чилев, Кателина Салтирова-Павлова , ОП “Стара 
София” със СИМ;



  

      Дигитализацията на КИН в ОП “Стара София”Дигитализацията на КИН в ОП “Стара София”  
със СИМ започна през 2004 г..Първият етап със СИМ започна през 2004 г..Първият етап 
обхвана създаването на база данни - обхвана създаването на база данни - 
електронна документация - паспорти и каталог електронна документация - паспорти и каталог 
на библиотечните  единици в сбирката на на библиотечните  единици в сбирката на 
Научната библиотека. В последствие започна Научната библиотека. В последствие започна 
изграждането на електронен архив на изграждането на електронен архив на 
Художествената сбирка в Софийски исторически Художествената сбирка в Софийски исторически 
музей. Базата данни съдържа 1250 описания на музей. Базата данни съдържа 1250 описания на 
художествени произведения. художествени произведения. 

      През 2008г. са адаптирани модулите заПрез 2008г. са адаптирани модулите за  
дигитализиране на музейните колекции дигитализиране на музейните колекции 
“Старопечатни книги” и “Единични броеве “Старопечатни книги” и “Единични броеве 
вестници и списания”. вестници и списания”. 



  

      
От началото на 2010 година усилията на От началото на 2010 година усилията на 
авторския колектив са насочени към авторския колектив са насочени към 
електронно документиране на част от  електронно документиране на част от  
недвижимото КИН на територията на недвижимото КИН на територията на 
област “София-град” т. нар. “военни област “София-град” т. нар. “военни 
паметници” . паметници” . 

      Понятието “военни паметници” е Понятието “военни паметници” е 
въведено в употреба със закон в въведено в употреба със закон в 
началото на 2008 г. началото на 2008 г. 



  

      Изготвянето и обнародването на Закона Изготвянето и обнародването на Закона 
за военните паметници е предшествано за военните паметници е предшествано 
от няколко широки обществени от няколко широки обществени 
инициативи. В края на 80-те и началото инициативи. В края на 80-те и началото 
на 90-те години на ХХ в. по инициатива на 90-те години на ХХ в. по инициатива 
на Българската телевизия е създадено на Българската телевизия е създадено 
“Сдружение за възстановяване и “Сдружение за възстановяване и 
поддържане на войнишките паметници”. поддържане на войнишките паметници”. 
Към ДОО “Фонд 13 века България”е Към ДОО “Фонд 13 века България”е 
създаден целеви фонд за възстановяване създаден целеви фонд за възстановяване 
на тези паметници. на тези паметници. 



  

По това време са извършени По това време са извършени 
множество консервационно-множество консервационно-
реставрационни работи по реставрационни работи по 
десетки войнишки паметници десетки войнишки паметници 
на територията на гр.София и на територията на гр.София и 
района, предимно селата около района, предимно селата около 
София. София. 



  

      През 1992 г. НИПК декларира като исторически През 1992 г. НИПК декларира като исторически 
паметници възпоменателни знаци, издигнати по паметници възпоменателни знаци, издигнати по 
повод участието на България във войните 1885, повод участието на България във войните 1885, 
1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г. Основание 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г. Основание 
за това се явява  ,”отношението на тези обекти за това се явява  ,”отношението на тези обекти 
към значими събития от българската история, към значими събития от българската история, 
тяхната съхранена автентичност, историческа  тяхната съхранена автентичност, историческа  
документалност и художествена стойност на документалност и художествена стойност на 
част от тях, дело на видни български част от тях, дело на видни български 
монументалисти. Така те стават част от КИН на монументалисти. Така те стават част от КИН на 
България и за тях стават задължителни всички България и за тях стават задължителни всички 
нормативни актове , регламентиращи неговото нормативни актове , регламентиращи неговото 
опазване.”опазване.”



  

      През 2006 г. по инициатива на Министерството През 2006 г. по инициатива на Министерството 
на отбраната се провежда национална работна на отбраната се провежда национална работна 
среща под наслов: “Опазване  и поддържане на среща под наслов: “Опазване  и поддържане на 
военните паметници”. В решенията на тази военните паметници”. В решенията на тази 
среща е записано създаването на дарителски среща е записано създаването на дарителски 
фонд “Военни паметници”, подготвянето на фонд “Военни паметници”, подготвянето на 
закон за военните паметници, ангажиране на закон за военните паметници, ангажиране на 
националните електронни и печатни медии за националните електронни и печатни медии за 
безвъзмездна рекламна дейност, както и всички безвъзмездна рекламна дейност, както и всички 
институции за повишаване на обществената институции за повишаване на обществената 
подкрепа и ангажимент към дейностите подкрепа и ангажимент към дейностите 
свързани с военните паметници.свързани с военните паметници.



  

      В Закона за военните паметници, те са В Закона за военните паметници, те са 
представени като “недвижимо материално представени като “недвижимо материално 
свидетелство в памет и прослава на свидетелство в памет и прослава на 
военнослужещите от Българската армия, взели военнослужещите от Българската армия, взели 
участие във война, водена от българската участие във война, водена от българската 
държава, на загиналите български държава, на загиналите български 
военнослужещи при участие в операции и военнослужещи при участие в операции и 
мисии извън територията на страната и при мисии извън територията на страната и при 
изпълнение на служебния им дълг в мирно изпълнение на служебния им дълг в мирно 
време при защита на населението, както и на време при защита на населението, както и на 
участниците в Българското опълчение по време участниците в Българското опълчение по време 
на Руско-турската освободителна война и на на Руско-турската освободителна война и на 
участниците в Македоно-одринското участниците в Македоно-одринското 
опълчение. Военни паметници са военните опълчение. Военни паметници са военните 
гробища, гробници, костници и мавзолеи”. гробища, гробници, костници и мавзолеи”. 



  

      Държавата и общините са задължДържавата и общините са задължeeни да  полагат грижи ни да  полагат грижи 
за тяхното опазване, тъй като те са публична държавна за тяхното опазване, тъй като те са публична държавна 
или общинска собственост. Министърът на отбраната или общинска собственост. Министърът на отбраната 
или оправомощени от него лица ръководят и или оправомощени от него лица ръководят и 
контролират проучването, регистрирането, опазването, контролират проучването, регистрирането, опазването, 
възстановяването и изграждането на военните възстановяването и изграждането на военните 
паметници на територията на Република България.паметници на територията на Република България.

      
      Според изискванията на Закона със заповед на Според изискванията на Закона със заповед на 

Областния управител от 22.10.2009 г. е създадена Областния управител от 22.10.2009 г. е създадена 
областна комисия “Военни паметници” за област областна комисия “Военни паметници” за област 
“София-град” под председателството на областния “София-град” под председателството на областния 
управител. В нейните заседания са обсъждани както управител. В нейните заседания са обсъждани както 
правила  и план за работа така и общ списък на правила  и план за работа така и общ списък на 
военните паметници на територията на областта, както военните паметници на територията на областта, както 
и необходимостта за неговото допълване, поправяне и и необходимостта за неговото допълване, поправяне и 
цялостно актуализиране. цялостно актуализиране. 



  

          По повод на тези дейности в Дирекцията По повод на тези дейности в Дирекцията 
на ОП “Стара София” със СИМ се на ОП “Стара София” със СИМ се 
събират, по електронен път, попълнени събират, по електронен път, попълнени 
анкетни карти и снимкова документация анкетни карти и снимкова документация 
на военните паметници, паметни плочи, на военните паметници, паметни плочи, 
паметни знаци, архитектурно-скулптурни паметни знаци, архитектурно-скулптурни 
ансамбли и т.н. на територията на 24-те ансамбли и т.н. на територията на 24-те 
района на област “София- град”. Тази района на област “София- град”. Тази 
текстова и фото-документация на около текстова и фото-документация на около 
120 обекта може да бъде обработена и 120 обекта може да бъде обработена и 
да бъде представена електронно  чрез да бъде представена електронно  чрез 
паспортите на различните паметници и паспортите на различните паметници и 
общ каталог или архив.общ каталог или архив.



  

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА BasLibBasLib
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА 

ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ  

Електронното документиране на военните паметници , Електронното документиране на военните паметници , 
ще обслужва дейността на областната комисия “София-   ще обслужва дейността на областната комисия “София-   
град” и ще бъде полезен в изграждането на Националния град” и ще бъде полезен в изграждането на Националния 

регистър  на военните паметници в Министерството на регистър  на военните паметници в Министерството на 
отбраната.отбраната.



    

BasLibBasLib
Автоматизирана  информационна Автоматизирана  информационна 

системасистема

Книги,Периодика,Книги,Периодика,
Старопечатни изданияСтаропечатни издания

Художествени произведения, Художествени произведения, 
Архиви, Архиви, Мемориални обектиМемориални обекти



  

Системата BASLIB  е разработена от 
Централната библиотека на БАН през 2000г.. Повечето 
приложения се базират на MS SQL 2000, което 
позволява публикуване и в интернет.

BASLIB  е предназначена за изграждане на 
електронен каталог, проектирана е и е внедрена в 
Научната библиотека и художествената сбирка на 
Софийския исторически музей, Научния архив на БАН, 
Градската галерия в Кърджали и с нея се изгражда  
базата данни по темата “Руската емиграция в 
България” др.. За всяко конкретно приложение се 
извършва настройка съобразно спецификата на 
данните. 



  

Организация на даннитеОрганизация на данните
► Таблица Каталог – съдържа всички елементи Таблица Каталог – съдържа всички елементи 

на библиографското на библиографското   описание на описание на   обектитеобектите  и и 
документитедокументите  

► Таблица История - допълнителна информация Таблица История - допълнителна информация 
за периодичните изданияза периодичните издания

► Таблици с кодове – поредица таблици за Таблици с кодове – поредица таблици за 
автоматичен избор на данни автоматичен избор на данни 

► Таблици с авторизирани данни – за избор на Таблици с авторизирани данни – за избор на 
наименования на фирми, издателства, наименования на фирми, издателства, 
печатници, имена на автори и художниципечатници, имена на автори и художници



  

Задължителни полетаЗадължителни полета
IdNumber – Идентификационен номер – 14 цифри – идентифицира 

изданието – уникален в таблица Каталог – може да 
послужи и за бар код

Master – Вътрешен индекс свързващ таблиците Каталог и История

Полета отразяващи статуса на каталожния запис:
•BibRecordType – книга, списание, монография, …
•BibStatus – завършено, за въвеждане, …
•LanguageGroup – кирилица, латиница, гръцки, …

Служебни полета в Каталог, История и авторизираните таблици
•LastUpdateDT – дата и час на последно обновяване
•Id – идентификация на записа в таблицата



  

Потребителски полета - видовеПотребителски полета - видове

► Текстово късо – до Текстово късо – до 127 127 символасимвола
► Текстово дълго (Текстово дълго (MS SQLMS SQL) – до 16) – до 16000000 символа –  символа – 

позволява повече редовепозволява повече редове
► Мемо текст Мемо текст (Interbase) (Interbase) – позволява повече редове – позволява повече редове 
► КодовеКодове – – съдържа код  съдържа код ((или списъкили списък..)..) от Кодова таблица от Кодова таблица
► Дата, година или интервал от годиниДата, година или интервал от години
► Наименования (или списък..)Наименования (или списък..) –  – от Авторизиращи от Авторизиращи 

таблицитаблици
► ФайловеФайлове –  – съдържа пълното име на файлсъдържа пълното име на файл
► Маркировка – да/неМаркировка – да/не



  

Поддръжка на потребителските полетаПоддръжка на потребителските полета
► Text – Text – до 127 символа, въвеждане или копиранедо 127 символа, въвеждане или копиране
► MBox – MBox – като като TextText до зададен размер, но позволява повече  до зададен размер, но позволява повече 

редовередове  
► MemoMemo –  – като като TextText без посочен размер, но позволява повече  без посочен размер, но позволява повече 

редовередове
► Code – Code – въвеждане или избор от списъквъвеждане или избор от списък
► Down – Down – избор от падащо менюизбор от падащо меню
► MCod MCod – – множествен избор от списъкмножествен избор от списък
► YearYear –  – година или интервал от годинигодина или интервал от години
► DateDate –  – избор от екран “месец”избор от екран “месец”  
► SalsSals –  – едно име от авторизирана таблицаедно име от авторизирана таблица
► MMalsals –  – списък от имена от авторизирана таблицасписък от имена от авторизирана таблица
► CboxCbox –  – избор да/неизбор да/не
► File – File – избор на файл, програма за обработка и активиране избор на файл, програма за обработка и активиране 

(показване или редактиране)(показване или редактиране)



  

База данниБаза данни

►MS AccessMS Access
►Interbase 5.5 Interbase 5.5 
►MS SQL 2000/2005/2008MS SQL 2000/2005/2008

Среда

• Windows XPWindows XP



  

Стартов екранСтартов екран  

Стартира избраната база данни или превключване към друга такаваСтартира избраната база данни или превключване към друга такава

За друга база

Старт



  

Главен екранГлавен екран –  – страница за търсенестраница за търсене



  

Търсене в базата данниТърсене в базата данни

Полета - каталог Полета - каталог 
► До До 4 4 условияусловия

Полета - историяПолета - история
► До 2До 2  условияусловия

Условия:
1. Всички текстове полета и кодове могат да бъдат 

избирани
2. Избор “не”
3. Стойности:
• Код: изписване или избор на код от списък
• Текст: низ, *низ, низ* или *низ*



  

Списък на избраните записи/документиСписък на избраните записи/документи



  

Примерен екран за попълване на полета за книгиПримерен екран за попълване на полета за книги



  

Примерен екран за попълване на полета за художествени произведенияПримерен екран за попълване на полета за художествени произведения



  

Примерен екран за попълване на полета за старопечатни книгиПримерен екран за попълване на полета за старопечатни книги



  

Примерен екран за попълване на полета за вестници и списанияПримерен екран за попълване на полета за вестници и списания



  

Екран на генератора за отчетиЕкран на генератора за отчети



  

Примерен отчет



  



  



  

Работата в ОП “Стара София” със Работата в ОП “Стара София” със 
СИМ с приложенията на СИМ с приложенията на 
автоматизираната система автоматизираната система Baslib Baslib е в е в 
съответствие с съответствие с Закона за Закона за 
културното наследство, гл.ІІ, културното наследство, гл.ІІ, 
чл.31, т.3.чл.31, т.3.

В този смисъл творческият В този смисъл творческият 
колектив има готовност да се включи в колектив има готовност да се включи в 
национални и международни проекти национални и международни проекти 
и програми в тази насока.и програми в тази насока.



  

София.125 години столица 1879-2004 г.Летопис.
Издателска къща "Гутенберг" 2006 г. 



  

WEB WEB вариантвариант



  

Осмогласник

1645 г. 



  

Не ме закачай.

Кооп.печ. "Гутенберг"- София б.г. 



  



  



  



  



  

►Благодарим за вниманиетоБлагодарим за вниманието
►ОП “Стара София” със СИМОП “Стара София” със СИМ
►Централна библиотека БАНЦентрална библиотека БАН
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