
  

ДЕЙНОСТИ 
по дигитализация в
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 
“Стилиян Чилингиров” - Шумен  



  

Глобализация и библиотекиГлобализация и библиотеки 
     

Глобализицията е мирен начин на съжителство между 
различните култури, ценности и народи.

Естествено е библиотеките като неотменен и полезен 
елемент на обществото през последните години да се 
адаптират към динамиката на промените в него.         
Ако потребителят иска да научава, трябва просто да е 
любопитен, защото в е-пространството има всичко. 

И въпреки вродения ни библиотечен скептицизъм, web-
пространството предоставя големи възможности за on-line 
четене. 



  

Виртуални предизвикателстваВиртуални предизвикателства
 Преди три години GoogleGoogle обяви амбициозен план – 
 да “пренесе” книгите от печатната в дигиталната ера.
 Интернет гигантът оповести за разработката на два 

проекта:
    1. Да дигитализира сбирките на библиотеките;
    2. Да осигури достъп на потребителя до масивите 

 им с опция за осигуряване на копие по избор.
 Заявена бе възможност за сканиране по 3 000 книги на ден.  

Но за сравнение – само на английски език годишно се печатат 
около 60 милиона книги, без да се включват редките и ценни 
издания.



  

Дигиталните библиотекиДигиталните библиотеки
 Разработването на дигитални масиви, които да 

позволяват достъп до европейската култура е сред 
акцентите на стратегията на Европейския съюз “I2010: 
Дигитални библиотеки”.

 Съвременните дигитални библиотеки пренасят книгите в 
“плоския свят”. А справянето с новите информационни 
технологии предполага развиване и усъвършенстване на 
качества като любопитство, стремеж към знания и бързо 
намиране на полезна информация.

 Развитието на технологиите не подмина библиотеките и 
книгите в тях. Още повече, че то дава достъп на милиони 
до знание, което преди Интернет и дигитализацията е 
било по-трудно достъпно.



  

Възможности на дигитализациятаВъзможности на дигитализацията 

 Запазване и съхранение на фондовете;
 Предоставяне на достъп до фондовете през 

компютърните мрежи; 
 Изграждане на дигитални библиотечни масиви;
 Мобилност на фондовете – т.нар. библиотеки без 

граници;
 Нови възможности за опериране с фондовете;
 Лесна навигация;
 Пълнотекстово ползване на документите.



  

В библиотеката се обособява 
„ДИГИТАЛНО СТУДИО” 

след спечелен проект 
„Опазване на исторически документи” 

по програма на Корпуса на мира, финансиран от 
Американската агенция за международно развитие на 
стойност 3 000 долара. Студиото е оборудвано с 
модерна техника, отговаряща на съвременните 

изисквания за осъществяване на качествени 
процеси и дейности. 

Началото - 2006 г.



  Отзивите ...Отзивите ...

Регионална библиотека 
“Стилиян Чилингиров” – Шумен

Дигитално студиоДигитално студио



  

2006 г. - студиото е разположено в специално предназначено 
за целта помещение, като в него работят двама специалисти.



  

Етапи в планиране на дейностите
1. Създаване на екип – подбор и обучение. В структурата на 

библиотеката към Справочно-библиографско и информационно   
направление се обособи Дигитално студио, първоначално с двама 
специалисти. От 2009 г. броят им се увеличи на четирима. 

2. Техническо осигуряване (хардуер и софтуер) - закупуване на 
подходяща техника. Към настоящия момент оборудването включва –   
         4 РС, скенери А4 и А3, грамофон, професионален фотоапарат, 
фотографско осветление.

3. Разработване на дългосрочен профил на дейностите:
o Колекция от старопечатни издания;
o Краеведска колекция;
o Колекция “Местен периодичен печат”;
o Колекция “Изкуство”;
o Услуги за потребители/читатели. 



  

Колекция от старопечатни издания

 Работата на студиото стартира с 
дигитализирането на старопечатните книги.  
Процесите по сканирането им приключиха 
през 2008 г., когато целият фонд от над 580 
тома книги и вестници от периода 1806-1878 
г. е преработен в цифров формат.                 
Това са около 50 000 е-страници.



  

2009 г.  – в партньорство със фирма  РС-ТМ ООД беше 
разработен програмен продукт Старопечатни издания –                 
    нов модул в Автоматизирана библиотека (АБ)

Предназначението на новия софтуерен модул, разработен за 
старопечатния фонд на библиотеката, е да събере на едно 
място библиографската информация за този фонд и 
дигиталното му копие. Информационното търсене е бързо 
и лесно, като всяко библиографско описание има линк към 
сканираното изображение.

Модулът е разработен в два варианта:
• в локалната мрежа на библиотеката;
• в Интернет. 
    Разликата между тях е само една – в локалната мрежа, която 

се ползва от читателите само в библиотеката, всички 
описания са представени с пълнотекстовите дигитални 
варианти на книгите и периодичните издания от 
Възраждането, притежавани от РБ „Стилиян Чилингиров”. 



  



  

ПартньорстваПартньорства
Както е известно, старопечатните издания и ръкописите        

  са специален библиотечен фонд на всяка библиотека. 
Специфика при този тип фондове е, че книжните носители      
   са подложени на стареене, книгите са библиографска 
рядкост, а част от книжните тела са в лошо състояние. 
Безспорно дигитализирането е най-удачният съвременен 
начин за тяхното съхранение. 

В областта на дигитализацията Регионална библиотека В областта на дигитализацията Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров” сътрудничи с Научен център „Стилиян Чилингиров” сътрудничи с Научен център 
„Преславска книжовна школа” към Шуменския университет. „Преславска книжовна школа” към Шуменския университет. 
В рамките на това сътрудничество в библиотеката се В рамките на това сътрудничество в библиотеката се 
обработват и архивират електронни копия на ръкописи и обработват и архивират електронни копия на ръкописи и 
старопечатни книги, направени по време на експедициите на старопечатни книги, направени по време на експедициите на 
Научния център в манастири и архиви.Научния център в манастири и архиви.



  

ВъпросиВъпроси
ЛЛогично възниква въпросът необходимо ли е да се 

дигитализират и поместват във виртуалното пространство 
издания, които вече са в сбирките на някои виртуални 
библиотеки. По отношение на ръкописите и 
старопечатните книги отговорът на този въпрос е 
категорично дада. Причината за това е, че де факто всяко 
отделно копие от тези книги, чрез маргиналните текстове, 
които се намират в голяма част от тях, представлява само 
по себе си важен паметник. Нещо повече – всеки ръкопис 
или старопечатно издание е уникално именно чрез 
маргиналиите, съдържащи се в него. Това са текстове, 
най-общо казано, съпътстващи основния текст. 



  

Това е бележка върху Неделника на С. Врачански - екземпляра, Това е бележка върху Неделника на С. Врачански - екземпляра, 
който се намира в Библиотеката на Троянския манастиркойто се намира в Библиотеката на Троянския манастир.



  

Бележка в старопечатен миней за м. май от 1711 г. от Бележка в старопечатен миней за м. май от 1711 г. от 
Библиотеката на Троянския манастир. Бележката е долу, в Библиотеката на Троянския манастир. Бележката е долу, в 
бялото поле с червено мастило - за притежателя на книгата.бялото поле с червено мастило - за притежателя на книгата.



  

Бележка в старопечатен акатист от 1854 г. от Библиотеката Бележка в старопечатен акатист от 1854 г. от Библиотеката 
на Троянския манастир. Бележката е за дарение на книгата.на Троянския манастир. Бележката е за дарение на книгата. 



  

Бъдещата работа с модула е 
ориентирана към

Използване на възможностите му за 
описание и представяне на архивните 
сбирки, които притежава библиотеката 
и които включват и ръкописи – като 
например личния архив на Стилиян 
Чилингиров, предоставен ни от наследниците 
му



  

Краеведска колекция

 Още при разработване на проекта за създаване 
на студиото беше представен план на 
дейностите, осигуряващ устойчивост през 
годините. След старопечатните книги от 2008 
г. екипът започна да дигитализира краеведската 
сбирка на библиотеката. 

 Краеведският фонд е над 3 500 б.д., от които  
на принципа “подбор по значимост” са  
дигитализирани 195 заглавия, около                
39 000 е-страници. 



  



  

Колекция “Местен периодичен печат”

Друга посока в софтуерните разработки 
съвместно с РС-ТМ е възможността да се 
представят електрoнни библиографии с включени цифрови 
изображения.

С електронния библиографски указател на 
вестник “Шуменски общински вести 1940-1944 г.” 
стартираме представянето на шуменската 
периодика до 1944 г. във виртуалното 
пространство. Вестникът е библиографиран 
изцяло. От всеки запис има линк към сканирания текст 
на съответния брой. 



  



  



  

Колекция “Изкуство”

С развиване на дейността се разшири и обхвата 
на цифровизация на библиотечния фонд с 
колекция Изкуство, която включва фонд Музика – 
плочи, аудиокасети, фонд Графики и фонд Ноти.

Тази сравнително нова дейност в работата на 
студиото стартира през 2008 г. Обработени са: 

163 бр. грамофонни плочи; 
140 бр. аудиокасети;
20 графични издания;
11 нотни издания.



  



  



  



  



  



  

Дигитални услуги за читатели

Сканиране на текстове, изображения 
и графична обработка;

Прехвърляне на информация от 
традиционни носители – 
грамофонни плочи, аудиокасети;

Обработка и записване на CD.



  

Обработени записи:

     Книги / страници
2006 –   35 / 3 484 
2007 –   83 / 9 685
2008 – 416 / 35 905

2009 – 152 / 17 169

Обслужени читатели:
2009 – 248 бр.

Показатели за обработени документи



  ДИГИТАЛНО СТУДИОДИГИТАЛНО СТУДИО



  

Предстоящо

Във виртуалното пространство вече 
съществуват електронни варианти на 
български старопечатни книги.

   В тази връзка Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров” планира през  
2010 г. да направи достъпна on line своята 
старопечатна сбирка. 



  

Изводи
• Липсата на национална стратегия за 

дигитализация е пречка при кандидатстване за 
финансиране.

• Липсва реален диалог между библиотеките за 
обмен/споделяне на дигитални масиви и ресурси.

• Дейностите по дигитализация предполагат 
сериозни финансови разходи за оборудване с 
подходяща и качествена техника.

• Обучението и мотивирането на специалистите, 
работещи в сферата на дигитализацията е 
сериозно предизвикателство за мениджърите.



  

Заключение
Мениджмънтът на промяната налага аналитичен подход 

и необходимост от творчески решения. Желанието е 
отправна точка на всички постижения. 

В съчетание с умение за поемане на отговорност и 
преодоляване на страха от провал е налице успеха, който 
днес споделяме с вас.  

В заключение ще цитирам проф. Франсис Сейесерщед, 
който на конгреса на ИФЛА заяви: ”Библиотеките имат 
огромен потенциал за в бъдеще, стъпвайки от една страна на 
културната традиция, а от друга на дигиталните технологии. 
Библиотеката е банка на знанието в модерното общество –            
   с грижа за цялата събрана памет на обществото”.



  

Благодарим за вниманието!
Красимира Александрова Красимира Александрова 
Ирина Колева Ирина Колева 
Ваня Борисова Ваня Борисова 
Стоян Георгиев Стоян Георгиев 
Николай КостаниновНиколай Костанинов
Данко Георгиев Данко Георгиев 

http://www.libshumen.org/
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