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Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив
131 години  

   Дигитализиране и каталогизиране на 
фонд

 “Портрети и снимки” – приоритети и 
перспективи



Фонд “Портрети и снимки” – историческа ретроспекция

 През 1884 г. в столичната библиотека 
на Източна Румелия постъпват за 
съхранение първите пет фотографии 
на народни костюми от Македония.

 Фондът от портрети и снимки на 
Пловдивската народна библиотека е 
най-старата организирана колекция 
на фотографски материали в 
България.

 Началото на фонд „Портрети и 
снимки” се слага през 1921 г., когато 
тогавашният директор на 
библиотеката, Борис Дякович, 
предвид нарастналия обем на 
фотографиите, решава да ги обособи в 
отделна сбирка  със собствен 
регистър.



В годишниците на Народната библиотека и музей за пръв път се споменава за 
фотографски снимки през 1907 г. в контекста на „Балканската изложба в Лондон”.  На 

тази изложба учреждението участва с няколко таблици за книжовния имот, план на 
сградата, печатаните каталози и няколко фотографии на каталога, читалната зала и 

външен изглед на библиотеката. До днес във фонда се пази само снимката на 
читалната зала. Заради това участие библиотеката печели почитен диплом и златен 

медал от изложението.



Дигитализиране на фонд “Портрети и снимки”

 Дигитализацията на фонд “Портрети и снимки”е част 
от общия процес на дигитализиране и цифровизиране  
на библиотечните фондове в нашата библиотека.

 На 30 юни 2005 г. библиотеката закупува софтуерния 
продукт “Foto” на фирма СофтЛиб, с което става 
възможно дигитализирането на фонда.



 От 2008 г. в отдел 
“Специални сбирки” 
започна пълното 
дигитализиране и 
цифровизиране на 
сбирката и изготвяна на 
електронен каталог, като 
до тази дата бяха 
сканирани и описани над 
750 фотографии и 
пощенски картички.



База данни “Портрети и снимки”. Възможности

 Електроната база данни на фирма СофтЛиб, осигорява всички 
пунктове и елементи на библиографското описание.     



Базата позволява информационна осигуреност според 
различната жанрова характеристика на фотографските 

документи – портрет на лице, групов портрет, снимка на 
събитие и снимка на обект.

 Портрет на лице



Групов портрет на лица.Базата дава възможност за изброяване на 
всички участници в груповия портрет, уточняване на тяхното място 

и поредност, както и възможност  за поименното им намиране.



Снимка на обект.



Снимка на събитие



Пощенски картички



 Към настоящия момент в отдела  са сканирани и 
описани над 2500 единици  от общосъхранявани над 
4000 уникални портрети, снимки и фотографски 
картички,  пазещи и формиращи визоализираната 
представа на българина за неговото минало!!

 Най-ценното поле на подобен род електронен каталог  
обаче е образът, той, може би е най-важният елемент в 
процеса на общата информираност на читателя и 
библиотекаря.



Дигитална разходка

 Портрети на български обществено-политически и културни Портрети на български обществено-политически и културни 
дейци от регионално и  общонационално значение.дейци от регионално и  общонационално значение.





 Снимки и фотографски картички на събития от 
българската политическа и културна история









  Изгледи от български градове и села, исторически Изгледи от български градове и села, исторически 
места и паметници, свързани с лица и събития от места и паметници, свързани с лица и събития от 

българската история.българската история.



Изгледи на чужди градове и “места на памет”.



Битово- етнографски снимки и фотографски картички..



Портрети на чужди обществено-политически и културни 
дейци и снимки на събития в чужбина.



Приоритети, цели и задачи

Сред основните ни цели е възможно най-бързото цялостно 
дигитализиране и цифровизиране на фонда, въпреки неговото 
непрестанно нарастване. Това от своя страна ще ни позволи 
популяризирането на несъмнено ценните екземпляри на 
фотографското изкуство, с които разполагаме.

Един от основните проблеми, пред които сме изправени, е 
запазването на сбирката от посегателство, кражба и неправомерно 
разпространение след нейното качване в интернет 
пространството. По този въпрос все още има много за 
доизграждане. Една от най-полезните защити в това отношение е, 
струвами се, т. н. Digital watermark
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