
ОБЕДИНЕНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ 
ИДЕЯ ПРЕВЪРНАТА В РЕАЛНОСТ



Дългосрочната стратегия на фирмата за развитие на 
автоматизацията на информационно - библиотечните процеси 
включва създаването на обединени ресурси на териториален, 

тематичен принцип или по вид на изданията.

В партньорство с Регионалните библиотеки в Пловдив, София, 
Бургас, Велико Търново е създаден Обединения каталог РЕГИНА – 

книги, ноти и графични издания (с над 150 000 описания). 
Номиниран за ИТ проект на годината в конкурса на в. 

ComputerWorld’2007 

http://ruc.ilib.primasoft.bg/





Със същите библиотеки в момента по проект се изгражда 
обединен каталог РЕГИНА ПИ - периодични издания, 

издавани до 1944 като 150 000 страници от тях ще бъдат 
дигитализирани в рамките на проекта. 



В партньорство с Регионалните библиотеки в Пловдив, Велико Търново 
Кюстендил е създаден Обединен каталог - Старопечатни, редки и ценни 

издания ( над 2500 библиографски описания, 2700 дигитални образа, 41 
книги). Проектът е отворен за включване на нови участници 

http://ilib.libraryvt.com/







В партньорство с Централната селскостопанска библиотека и библиотеките 
към Тракийския университет в Стара Загора, Лесотехническия университет в 

София и Аграрния университет в Пловдив са създадени обединените каталози 
и картотеки на Националния научно-информационен комплекс НАНИКо  - над 

150 000 библиографски описания http://agrobiblioteki.eu/

http://agrobiblioteki.eu/


Към момента обединените електронни 
ресурси надхвърлят 280 000 библиографски 

описания и 100 000 сканирани страници, 
достъпни в Интернет.

В регионалните  и университетски библиотеки, наши партньори, 
бързо нарастват и базите данни на некнижните документи – 
звукозаписи, видеозаписи, мултимедия, картини, портрети, 
снимки др. Започна и тяхната дигитализация. Предстои 
представянето и на тези интересни фондове в онлайн 
обединени каталози.



1. Предпоставки за създаване на обединени 
електронни ресурси:

1.1. Значителен обем от електронни ресурси, създавани в 
библиотеките

• Четири от регионалните библиотеки – в Пловдив, Велико Търново, 
София и Бургас в миналото са били депозитарни и в момента 
продължават да получават депозитни екземпляри.

• Библиотеките в областта на аграрните науки притежават голям обем 
от електронни ресурси – над 150 000  библиографски описания  на 
книги, статии, дисертации и научни трудове, които са уникални за 
страната.

• Бързо развиващите се процеси на дигитализация  на фондовете. 
Опасност от натрупване на голям брой сканирани документи без визия 
за тяхното управление.



1. Предпоставки за създаване на обединени електронни ресурси – 
продължение

• Постоянно нарастващ брой на набавяните в библиотеките нови 
фондове в електронен вид.

• Възможности за дублиране при сканирането на обекти, притежавани в 
повече от една библиотека. 

• Оптимизирането на разходите за труд, софтуер и оборудване за 
създаване на библиографски описания и дигитализирани  документи.

1.2. Използване на стандарти за библиографски описания
• В процеса на обединяване на електронните ресурси бяха приети и 

допълнителни критерии и конвенции за унификация на данните.
• Библиотеките, с които работим, прилагат действащите за страната 

библиотечни стандарти, които са в съгласие със съответните 
международни стандарти за описание и обмен на информация.



1.3. Възможности на разработения библиотечен софтуер
В разглежданите библиотеки се използва разработената от нас интегрирана 

библиотечно-информационна система  - e-Lib/i-Lib. Софтуерният продукт 
притежава следните възможности :
• Системата поддържа големи бази данни ( до 16 мил. описания).
• Организацията на данните в системата следват идеологията на 

формат ISO 2709.
• Организацията на данните в системата дава възможност за 

извеждане на данни от системата в MARC базирани формати (MARC 
21; UNI MARC); XML DC и HTML формати.

• Мощен език за търсене с алгоритъм, осигуряващ получаването на 
изключително бърз отговор (едновременно търсене в няколко бази 
данни с над 1 000 000 записа – реализирано в Столична библиотека ).

1. Предпоставки за създаване на обединени електронни ресурси – 
продължение



• Възможност за връзка на библиографските описания с 
дигитално съдържание – текст, образ, звук, мултимедия, web-
адреси.

1.4. Глобализацията на информационните ресурси
• Възможности за включване в Европейски и световни 

обединения: EUROPEANA
1.5. Портал на Библиотеките в България
Нашата фирма създаде преди 10 години първия в страната портал на 

Библиотеките в България. В него са представени библиотеките в 
страната,  техните онлайн електронни ресурси, обединените 
каталози и картотеки.

Предвижда се откриване специална позиция с актуална информация за 
процесите на дигитализация в библиотеките.

1. Предпоставки за създаване на обединени електронни ресурси – 
продължение





2. Реализация 

Реализацията на описаните проекти стана възможна, защото имахме 

готови проектни и технологични решения, с които да се отговори на 

назрялата в библиотеките потребност от предлагане на нови 

информационни услуги с възможност за разпределена каталогизация 

на набавяните фондове. 



2. Реализация 

2.1. Избор на партньори
За реализацията на отговорни проекти е важен изборът на 

партньори. Приложихме следните критерии:
• участниците трябва да са убедени в значимостта на идеята, 

да работят в екип и да са готови да положат необходимите 
усилия за постигане на общите цели;

• степен на техническото оборудване и автоматизацията на 
библиотечно-информационните процеси;

• обем и качеството на наличните електронни ресурси;
• обхват и богатство, както на наличните фондове, така и на 

текущото набавяне на нови библиотечни документи;
•  квалификацията и информационната култура на 

специалистите.



2.2. Разработване на технологии за създаване и 
поддържане на общи електронни ресурси 

2.2.1. Унификация на наличните данни
Едно от най-важните условия при създаването на обединени 

електронни ресурси е унификацията на данните в описанията. 
Грешките, които се допускат не са незначителни и се дължат 
на :

• липсата на контролни файлове;
• разнообразното оформление на новите издания;
• приемане на вътрешни решения в отделните библиотеки.
  Това наложи с активното участие на партньорите да се 

разработят:
• критерии за подбор на изданията за обединените каталози;
• разширена структура на описанията, отразяваща добрите 

библиотечни практики, използвани в отделните участници в 
проектите;

• списъци за унификация на данните в отделните елементи от 
описанията.



2.2.2. Програмно обединяване на наличните ресурси
Разработена беше технология за обединяване на електронните 

каталози на библиотеките и програмна среда за нейната 
реализация.

Извършена беше и допълнителна редакция в отделните 
каталози с цел:

• унификация на библиографските описания;
• прилагане на добри библиотечни практики;
• обогатяване на информацията, съдържана в наличните 

библиографски описания с данни от ценни библиографски 
източници като:

- Иванчев, Димитър П.  Български периодичен печат : 1844 – 1944 -  при 
реализацията на проекта РЕГИНА ПИ

- Маньо Стоянов. Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар 
на българските книги и периодични издания : 1806 – 1878 ;  Погорелов, 
Валерий. Опис на старите печатни български книги : 1802-1877 и Теодоров-
Балан, Александър.  Български книгопис за 100 години : 1806-1905 - при 
реализацията на проекта Обединен каталог – Старопечатни, редки и ценни 
издания - съответните библиографски описания са сканирани и свързани с 
каталога.

   



2.2.2. Програмно обединяване на наличните ресурси - 
продължение

В реализираните обединени каталози библиотеките участват с 
тази част от библиографските си описания, които отговарят 
на приетите критерии и запазват собствените си каталози без 
да се налага двойно въвеждане на информация.

2.2.3. Текущо поддържане и обмен на информация 
между партньорите

• Предвижда се споделена каталогизация;
• Всеки от партньорите ще може да прави първичен запис, 

който да се редактира от определени специалисти;
• Всеки от партньорите ще може да ползва готови 

библиографски описания за попълване на собствените си 
каталози.



2.2.4. Използване на обединените каталози за:

• информационни справки в една база, а не чрез обикаляне по 

сайтовете на всяка една от библиотеките;

• заявки от едно място за ползване на услуги от крайния 

потребител – читателя;

• междубиблиотечено заемане;

• попълване на електронните каталози на по-малките 

библиотеки с готови библиографски записи;

• достъп до дигитално съдържание.



2.2.5. Софтуерни решения

   За постигане проектните решения бяха създадени:

•  нови софтуерни продукти;

• специализиран модул за Управление на дигитално 

съдържание. (действащ в библиотеката на Националния 

статистически институт с над 600 000 дигитализирани 

страници);

• бяха проучени и използвани добрите Европейските практики.



2.3. Финансиране
Проектните решения бяха финансирани от:
• Министерството на образованието, младежта и науката – 

обединени каталози Старопечатни, редки и ценни издания и 
РЕГИНА ПИ

• Фирми СофтЛиб и ПримаСофт - РЕГИНА – книги
Необходимо е да се търси допълнително финансиране за развитие 

на софтуера и по-бързото приключване на процесите на 
дигитализация за пълноценното участие в европейски и 
международни проекти.

   

2.2.6. Подготовка за участие в национални и 
международни проекти 

От обединените електронни ресурси могат да се извлекат елементи 
на библиографските описания,  определени от формат ESE, 
описващ дигиталните обекти. Работим в посока на подготовка на 
мета данните съгласно изискванията на EUROPEANA.



3. Обобщение

Реализацията на описаните проекти и натрупаният опит дават 
възможност да се направят следните изводи:
   Осигурени са:
  нови информационно-библиотечни услуги в Интернет както 
за читателите, така и за библиотечните специалисти;
  бърз и удобен достъп до дигиталните ресурси, свързани с 
обединените библиографски описания;   

  Необходимо е:
 да се работи по разширение на структурата на описанията 
на обектите в посока пълнота на мета данните за описание 
на дигиталните ресурси;
 да се развие действащата технология за подготовка и 
организация на сканираните обекти с оглед на осигуряване 
на възможно най-удобният начин за тяхното използване;
 развитие на софтуерните решения в посока покриване на 
изискванията на европейските и международни проекти, 
свързани с представянето на дигитализирани обекти.



С реализацията на поставените нови задачи 

ще осигурим на нашите партньори 

възможност да участваме равнопоставено 

в европейски и международни проекти.

ВАРНА, март 2010 г.

Благодарим за вниманието!
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