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Изминалата 2009 г. бе напрегната и успешна за Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Основните 
задачи, върху които насочихме вниманието си, са:

ü Влизането в сила от 06.07.2009 г. на Закона за об-
ществените библиотеки и подготовката на Правилник 
за неговото приложение.

В Закона за обществените библиотеки е отредена 
специална глава, според която Националната библиотека 
(НБКМ) се утвърждава и като държавен културен институт 
с национално значение, и като център в Националната мре-
жа на обществените библиотеки. Експерти от Библиотеката 
подготвиха и новия Правилник за дейността на Национал-
ната библиотека. Специалисти от Националната библиоте-
ка участват в разработката и на другите поднормативни до-
кументи (стандарти и др.), свързани с действието на Закона 
за обществените библиотеки.

ü Изграждането на Националната библиотека 
като комплексен културен и научен институт с уникал-
но място в националния ни културен живот.

Националната библиотека продължава да бъде при-
тегателен център за най-широки обществени слоеве и се 
посещава от голям брой граждани от всички възрасти. През 
годината са регистрирани над 13 000 постоянни читатели, 
а посещенията са над 161 000 – читатели, потребители в 
интернет страницата, посетители на културните прояви. В 
Библиотеката са представени над 20 изложби, две от тях 
по големи национални програми: „Българската Болградска 
гимназия. Блян и реалност. 150 години от нейното създава-
не“ и „Любен Каравелов. Живот – дело – епоха“. Културни-
те събития с национално значение са общо 130.

Научният екип на Библиотеката също има значителни 
постижения. Завършени и публикувани са редица изследва-
ния: две студии и 50 статии в научни сборници и списания. 
В други 10 издания има участие на сътрудници от научни-
те секции към Библиотеката като автори или съставители, 
като две от тях са издания на Библиотеката, а останалите са 
плод на сътрудничество с авторитетни външни издателства 
– свидетелство за големия интерес на културната обществе-
ност към научната продукция на Националната библиотека.

УВОДНИ ДУМИ
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ü Национални и международни проекти, в които 
Националната библиотека е ключов участник:

• „Виртуална библиотека – България“ (Изграждане 
на Единна национална библиотечно-информационна сис-
тема). Миналата година можем да наречем предстартова, 
защото практически се извърши конвертиране на данните в 
COMARC формат. Досега общото количество на прехвър-
лените библиографски записи възлиза на 864 790. Те са от 
всички основни национални бази данни: Български книги 
1992–2007; Български книги 1878–1944; Български книги 
1944–1991; Български нотни издания 1878–1944; Български 
служебни книги 1944–1991; Чуждестранни книги 1878–
1993; Чуждестранни книги след 1993; Старопечатни книги 
1806–1878; Периодични издания на български език; Пери-
одични издания на чужда кирилица; Чужди периодични из-
дания; Български статии от вестници 1992–2008; Български 
статии от списания и сборници 1992–2008; Български ди-
сертации и хабилитационни трудове 2006–2007; Предметен 
указател; Авторски указател; Указател на сериите.

Изцяло е подготвена документацията, осигуряваща 
системата.

Хардуерът е обновен напълно чрез закупуване на нова 
компютърна техника: 3 сървъра; 130 бр. компютърни стан-
ции; 8 бр. мултифункционални устройства; 5 бр. UPS, оси-
гуряващи непрекъснато електрическо захранване на актив-
ното оборудване.

Със словенската страна е изготвен съвместен опера-
тивен план за действие през 2010 г., който включва оконча-
телните процедури и обучението на специалистите.

На конференцията на всички страни участници в 
COBISS през ноември 2009 г. в Марибор е отчетена огром-
ната работа на българския екип и НБКМ се открои като 
най-голямата институция в проекта.

• „Ръкописни и докумeнтални паметници от бъл-
гарските земи XIII–XVII в.“ – І етап: издаване на Опис 
на славянските ръкописи, Том 1. Библейски книги.

Проектът е най-мащабната национална инициатива, 
свързана с опазването, реставрирането и описването на 
втората по големина сбирка от славянски ръкописи в Бълга-
рия – тази на Българската православна църква. Тя е съвсем 
навременна и изключително необходима, тъй като се ус-
танови, че сбирката е в много тежко физическо състояние. 
Проведената реставрация спаси от загиване някои уникал-
ни паметници от ХІV–ХVІ век, които бяха пред разпадане. 
Подредени, номерирани и заснети са 112 сигнатури – в 
основата си библейски книги. Първият етап от проекта е 
ознаменуван с излизането от печат на масивния първи том 
от Описа на славянските ръкописи в Църковно-истори-
ческия и архивен институт към Българската патриаршия, 
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който вкарва в научно обръщение десетки изключително 
ценни български писмени паметници с хронологически 
обхват ХІІІ–ХІХ век.

• В рамките на ДАПИС (Дигитални архиви и доку-
менти: популяризиране, изучаване, съхранение), който 
завърши на 31.12.2008 г., бе предвидено експонирането на 
голяма изложба през 2009 г., която се проведе под наимено-
ванието „Дигитални архиви и документи. Популяризиране, 
изследване, съхранение. Един реализиран проект“. Тази 
експозиция демонстрира големите възможности на НБКМ 
в такъв род проекти в областта на културното наследство.

• TELPlus е финализиран с проведения през ноември 
2009 г. Ден на Европейската библиотека в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Пред българската 
общественост и в присъствието на представители от офиса 
на TELРlus се представи обширна информация за проекта и 
за самата Европейска библиотека.

• Започна реализирането на ПроектBG0046 „Диги-
тализиране и опазване на писменото богатство на Бъл-
гария“ (2009–2011). Проектът е одобрен за финансиране 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП). В съответствие с Меморанду-
ма за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП 
България получава финансова помощ в размер на 21,5 млн. 
евро за финансиране на проекти в няколко приоритетни 
области през периода 2007–2011 г., една от които е и опаз-
ване на европейското културно наследство. Нашият проект 
е свързан с разширяването на Дигиталния център, изработ-
ването на цифрови копия на уникални документи от фондо-
вете на Националната библиотека (славянски ръкописи от 
ХІV век; сиджили от Ориенталските колекции; български 
периодични издания 1878–1940 г.), създаване и развитие 
на „Национален регистър на издаваните книги в България“ 
(Books in print) с партньор Асоциация „Българска книга“. 
Работата започна през 2009 г. с провеждане на организаци-
онните дейности и всички тръжни процедури.

• Сключено е споразумение за сътрудничество и до-
говор за участие в „Световна дигитална библиотека“ 
(WDL). По този проект са подготвени и предоставени ди-
гитализирани редки колекции, придружени с метаданни.

Други важни задачи, осъществени през 2009 г., са:

ü Усвояване на нови книгохранилища.
Започна усвояването на няколко нови книгохранилища 

извън централната сграда. Книгохранилището на Архива на 
българската книга е преместено от с. Осоица в с. Мещица, 
община Перник.Усвоено е ново книгохранилище в с. Гуцал, 
в което са пренесени архивният и резервният фонд от до-
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сегашното книгохранилище в с. Подгорие и чуждестранната 
периодика от книгохранилището в с. Бенковски.

Всичките тези дейности са извършени от над 80 слу-
жители от всички звена на Библиотеката, които положиха 
големи усилия, организирайки се в бригади, и успяха да 
пренесат повече от 400 000 тома книги и др. документи в 
рамките на над 450 работни дни.

Приоритетни задачи за 2010 г.

ü Приемане на Правилника за дейността на На-
ционалната библиотека според изискванията на Закона 
за обществените библиотеки и промени в системата от 
нормативни документи, действащи в Националната 
библиотека.

ü Обучение на персонала и работа в реалните нови 
бази данни по Проект „Виртуална библиотека – Бълга-
рия“ (изграждане на Единна национална библиотечно-
информационна система), чиято цел е по-добро обслуж-
ване на читателите и потребителите на Националната 
библиотека.

ü Завършване на първия етап на Проекта „Ръко-
писни и докумeнтални паметници от българските земи 
XIII–XVII век“ и стартиране на втория етап.

ü Работа по реализирането на Проект BG0046 
„Дигитализиране и опазване на писменото богатство на 
България“ (2009–2011).

ü Работа по реализирането на Проект IMPACT 
(Improving access to text).

ü Предоставяне на данни в Европейската библио-
тека, библиотека Европеана и в Световната дигитална 
библиотека. Участие в европейски и световни иници-
ативи, свързани с дигитализацията и разкриването на 
големи библиотеки и техните богатства.

ü Подготовка на нови проекти, свързани с ролята 
на Националната библиотека за повишаване на интере-
са към четенето в национален мащаб с цел подпомагане 
на образованието като приоритет на България в близко-
то бъдеще и популяризиране на българското книжовно 
и историческо наследство по света. 

    Проф. дфн Боряна Христова
    Директор
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Дейности на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“

през 2009 г.
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Библиотечно обслужване

Читателски състав
Регистрираните читатели през изминалата 2009 г. са 13 017, 

което представлява 93% от предвидения по план брой. 
• 2008 г. – 13 127 бр.
• 2007 г. – 12 728 бр.
Според основните категории читателският състав е следният:
• Специалисти – 6869 бр. (6920 бр. – 2008 г.);
• Студенти – 5640 бр. (5478 бр. – 2008 г.);
• Други – 508 бр. (729 бр. – 2008 г.).
Читателската аудитория запазва своите параметри, като през 

последната година наблюдаваме известно увеличение на броя на 
студентите със 162.

Според данните за основните читателски категории през 
изминалите 5 години отчитаме относително постоянен брой спе-
циалисти, които са 53% от общия читателски състав за 2009 г. 
(52,71% – 2008 г.).

Най-значителната категория специалисти са в областта на 
обществените науки: философи, социолози, историци, иконо-
мисти, филолози, юристи, педагози, които са 50% от общия 
брой специалисти. 

Представителите на останалите специалности по отрасли на 
знанието са, както следва:

• писатели, журналисти, артисти и др. – 16,1%;
• инженерно-технически специалности – 13%;
• математици, физици, химици, геолози – 11,5%; 
• медицински специалности – 9,4%.
За удовлетворяване на читателските интереси, както и за уве-

личаване на посещенията на читателите и от тези специалности 
се полагат усилия за осигуряване на абонамент на продължаващи 
издания в традиционен или електронен вид от изброените по-горе 
области на науката.

Читателите с постоянни карти са 4562 (4863 – 2008 г.).
Месечните и дневните карти са 8455 (8264 – 2008 г.).
Съотношението между жени и мъже е:
• Жени – 7508 (7459 – 2008 г.);
• Мъже – 5509 (5668 – 2008 г.).
Читателите научни работници и членовете на творчески 

съюзи са 3318 от общия брой специалисти, което представлява 
48,30% от тях през 2009 г. (28,32% – 2008 г.).

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
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През годината са издадени по-голям брой безплатни карти на 

хора в неравностойно положение – 166 души (151 – 2008 г.).

Посещения на читатели
През 2009 г. посещенията в Библиотеката са 148 951, от които 

59 070 са в сайта, а основният поток – 82 038 души, са ползвали 
материали в читалните зали на Направление „Библиотечно об-
служване“.

Разпределението на посещенията по читалните е следното:
• Читалня № 1 – 3569 чит. (4375 – 2008 г.)
Няма съществена промяна в броя на посещенията в специ-

ализираната читалня „Проф. Марин Дринов“. 
• Читалня № 2 – 13 385 чит. (14 008 – 2008 г.)
В тази читалня е обособен фондът на Брайлов шрифт и е ин-

сталирана програма за незрящи, което дава възможност за достъп 
до информация и на хора в неравностойно положение.

Почти постоянният брой читатели се дължи както на по-голе-
мия брой всекидневници, които се получават там, така и на даре-
ните компютри от издателство СИЕЛА с възможност да се ползва 
и едноименната програма. 

Почти наполовина е намалял броят ползвани материали на 
микроформи – 1313 (2043 – 2008 г.) поради влошеното качество на 
апаратите, на които се четат микрофилмираните вестници.

• Читалня № 3 – 3946 чит. (3904 – 2008 г.)
Броят на посещенията в читалнята е илюстрация на извода, 

който се налага през последните 4–5 години, че информацията 
от вестниците се радва на постоянен интерес от страна на полз-
вателите. През изминалата година наблюдаваме леко увеличение 
в броя читатели на подвързани годишнини на вестници, като от 
значение е и работното време на читалнята, която работи само в 
делнични дни от 10 до 18 ч. 

• Читалня № 4 – 43 776 чит. (41 781 – 2008 г.)
Читалнята за обществени науки има относително постоянен 

брой читатели, макар да не предлага оборудвани с компютри ра-
ботни места. 

Възможността за ползване на безжичен интернет донякъде 
компенсира този недостатък.

• Читалня № 5 и Читалня № 6 – 18 071 чит. (17 175 – 2008 г.)
Причина за нарастването на читателските посещения и 

на броя ползвани библиотечни материали в читалнята е пре-
местването на читателските места от Читалня № 6 в залата 
на Читалня № 5 и оборудваните с компютри работни места с 
достъп до интернет плюс локалните бази.

Разместването позволява да се обслужват медицинските спе-
циалисти през цялото работно време на Библиотеката, а ползване-
то на литература от фонда на читалнята през съботните дежурства 
не е затруднено.

• Читалня № 7 – 867 чит. (742 – 2008 г.)
През изминалата година дейността на колектива на читалнята 
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по библиотекознание се съсредоточи в обемната организационна 
дейност по преместването на книгохранилището на Архива на 
българската книга от с. Осоица в с. Мещица. Амбицията на слу-
жителите да превърнат обновената читалня в притегателно място 
за колегията от страната чрез информационните си продукти и 
услуги не можа да се реализира в пълен обем поради активното 
им участие в бригадите и настъпилите кадрови промени в сектора.

• Читалня № 8 – 1341 чит. (1572 – 2008 г.) 
Фондът на специализираната читалня за графични и карто-

графски материали е неизчерпаем източник на илюстративен ма-
териал от всички области на знанието. Богатството на сбирките и 
през изминалата година е в помощ на различни държавни инсти-
туции, галерии, издателства, посолства, музеи и др. ползватели.

Новият компютър със CD-устройство вече позволява да се 
ползват документи и на електронни носители.

• Читалня № 9 – 867 чит. (886 – 2008 г.) 
С оглед спецификата на читалнята за официални издания бро-

ят на ползвателите не може да бъде особено голям. Основно това 
са преподаватели и специалисти с професионални интереси към 
дейностите на международните организации, както и студенти, 
и учащи се, които ползват документите с образователна цел. Чи-
талнята се развива като информационен център с преобладаващо 
ползване на електронни ресурси.

Предоставянето на дисертациите за четене създава някои 
проблеми при изпълнението на поръчките поради съгласието или 
отказа на автора да бъдат ползвани, както и поради съхраняването 
им в различни външни хранилища.

• Читалня № 10 – 1258 чит. (1583 – 2008 г.) 
Читалнята за музикални издания и звукозаписи предоставя 

фондовете си на читатели от различни специалности и широка 
възрастова граница – посещават я и ученици, и деца от музикал-
ните школи. През отчетната година в този сектор имаше редица 
проблеми с техниката, което се отрази върху броя на посещенията.

• Информационен хол – 2860 чит. (3341 – 2008 г.)
Осемте оборудвани с компютри места в Каталожния хол про-

дължават да се използват както от дежурните библиотекари за 
справки, така и от читателите за търсене на информация.

Ползване на библиотечните документи
Количеството заети библиотечни материали в читалните на 

Библиотеката е 490 124 бр. или с 40 000 бр. повече от планирани-
те, които се разпределят по следния начин:

Читалня № 1 – 126 097 документа, от които:
• архивни документи – 116 997 л.;
• ръкописи – 1307 т.;
• портрети и снимки – 1838 бр.;
• книги – 3102 т.;
• продължаващи издания – 803 т.;
• старопечатни, редки и ценни издания – 2050 т.
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Читални № 2, 3, 4, 5, 6 – 349 687 бр., от които:
• книги – 91 184 т.;  
• продължаващи издания – 256 880 т.;  
• микроформи – 1513 бр.;  
• стандарти – 24 бр.; 
• електронни документи – 86 бр. 

Читалня № 7 – 2464 т. библиотечни материали, от които: 
• книги – 1385 т.; 
• продължаващи издания – 957 т.;
• служебни издания – 26 бр.;
• стандарти – 96 бр. 

Читалня № 8 – 3850 регистрирани единици, от които: 
• графични материали – 2940 бр.;
• картографски материали – 910 бр.

Читалня № 9 – 2707 библиотечни материали, от които: 
• книги – 935 т.; 
• продължаващи издания – 638 т.;
• служебни издания – 939 бр.;
• автореферати – 187 бр.;
• електронни документи – 8 бр.

Читалня № 10 – 5319 регистрирани единици, от които: 
• ноти – 1019 бр.; 
• грамофонни плочи, магнетофонни ленти, касети и др. – 

854 бр.;
• книги – 1844 т.; 
• продължаващи издания – 1602 т.
Предпочитаните източници на актуална и научна информа-

ция и през 2009 г. остават продължаващите издания – 264 077 бр. 
(241 822 – 2008 г.), независимо от затрудненията при съхраняване-
то и предоставянето им за ползване на читателите.

Междубиблиотечно заемане
По линия на междубиблиотечното заемане за страната от-

читаме 71% изпълнение на планираните поръчки. От планирани 
1600 бр. сме получили 1142 бр. поръчки. Разпределението между 
поръчки за книги и копия на статии е съответно 70% и 30%, което 
съответства на планираното. 

Тъй като отделът ползва крайния продукт на важни сектори в 
Библиотеката, отчетените цифри се определят от обемите на ком-
плектуване и биха могли да бъдат променени положително при 
по-добро финансиране. 

При международното междубиблиотечно заемане намаление-
то на поръчките е в същия размер – 451 бр., което е 75% от плани-
раните 600 бр. Този резултат се дължи изцяло на липсата на пари 
за заплащане на пощенските услуги.
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Отказите на наши поръчки са 15%, като през 2009 г. отчитаме 

по-голям брой без отговор, което не изключва възможността да се 
получат през настоящата година.

През изминалата година напълно се утвърдиха поръчките на 
материали по електронен път, като в резултат се постига по-бързо 
търсене, а копията на статиите се получават до 72 часа.

Пощенската обработка е следната:
• За страната са обработени 385 бр. колети (436 – 2008 г.);
• За чужбина – 168 бр. колети (213 – 2008 г.);
• Писма – 159 бр. (230 – 2008 г.).
В базите данни са въведени 1324 записа, с които се достигна 

обем 14 170 бр.
Финансовото обезпечаване на междубиблиотечното заемане 

определя ритмичността и е важен фактор за точността на Библи-
отеката към нашите потребители и чуждестранните библиотеки, 
чиито услуги ползваме. 

Изплатени са по-голяма част от задълженията ни, но от края 
на октомври 2009 г. е блокиран абонаментът ни в SUBITO поради 
неплатени 188,50 евро.

Спирането на пощенските услуги се отрази тежко на работата 
в отдела, като най-катастрофални се оказаха месеците октомври, 
ноември и декември, когато спряха практически поръчките и само 
за вътрешното заемане ползвахме куриерски услуги.

♦ 
ü Библиотеката заема достойно мястото си сред институ-

циите, които пазят историческото и културното наследство на 
нацията. Независимо от новите технологии, печатният източ-
ник на информация продължава да бъде надежден и е особено 
важен фактор в сериозната научна работа.

ü Работата на служителите е сред факторите, които 
допринасят за запазването на основния състав от читатели 
на Библиотеката и за удовлетворяването на техните потреб-
ности от информация.

ü Резултатът от наличието на едно постоянно ядро от 
специалисти – 53% от общия читателски състав, се базира 
основно на:

• усилията на служителите за осигуряване на достъп 
до богатия фонд на Библиотеката въпреки обективните 
трудности;

• осъвременената база на текущите продължаващи изда-
ния, която даде възможност за бързото изпълнение на търсе-
ните заглавия;

• ползването на безжичен интернет в читалните зали;
• оборудването на известен брой читателски места с ком-

пютри и възможността да се ползват локалните бази данни.
ü Създаването на дигитални ресурси и осигуреният дос-

тъп до тях през сайта на Библиотеката дават уникална въз-
можност за четенето на дигитализирани годишнини от про-
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дължаващи издания, чиито книжни тела са в състояние, което 
не позволява да бъдат ползвани от читатели.

ü Необходимо е търсените заглавия периодични издания 
да бъдат подвързвани. Ползването им с временна подвързия 
от читателите неминуемо води до загуби на отделни броеве, 
откъсване на страници и затруднява подреждането и съхране-
нието им във фонда на Библиотеката.

ü Задължително е да се осигуряват нужните средства 
както за абонамента на чуждестранни периодични издания 
в традиционен или електронен вид, така и за пощенските 
разходи.

ü Липсата на място за библиотечните материали е един 
от основните проблеми, който с течение на времето се задълбо-
чава и ще окаже пагубно действие върху състоянието и съхра-
нението им като историческо и културно наследство.

ü Спешно трябва да бъде подобрено състоянието на кни-
гохранилищата (асансьорът в хранилището на основния фонд 
изисква неотложен ремонт).

Информационно обслужване

Справочно-библиографското и информационното обслужване 
в Националната библиотека включва:

• подготовка на основни и специализирани информационни 
услуги за локални и дистанционни потребители; 

• поддържане на справочния апарат;
• обновяване на сайта на Библиотеката с цел използването му 

за информационни и други услуги. 
И през изминалата 2009 г. продължи тенденцията за осигу-

ряване на информационното обслужване, съобразявайки се с про-
менящите се изисквания на потребителите. Общото повишаване 
на тяхната информационна грамотност доведе до усложняване 
на изискванията им към вида и съдържанието на заявените ус-
луги. Увеличи се броят на дистанционните потребители. Затова 
продължихме да развиваме приоритетно информационното об-
служване в електронна среда. Основните усилия се насочиха към 
обслужването на:

• държавни институции;
• неправителствени организации;
• научни и културни институции;
• отделни граждани, специалисти и студенти.
За задоволяване на разнообразните потребителски изисква-

ния предложихме различни информационни услуги: изработване 
на тематични библиографски справки; библиографско издирване, 
придружено с електронна доставка на библиографската информа-
ция; пакети с документация по различни проекти; библиографски 
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консултации и др., като използвахме различни форми на традици-
онно и виртуално справочно обслужване.

Информационното обслужване в Библиотеката се извърш-
ва основно в Направление „Библиографско и информационно 
обслужване“(БИО), както и в направленията, отговорни за об-
служването на читателите.

Подготовка на информационни продукти 
Информационните продукти (писмени тематични библио-

графски справки, тематично търсене в автоматизираните бази дан-
ни (собствени и абонирани), фактографски справки, пакети с до-
кументация, информационни бюлетини, библиографски указатели 
и др.) се подготвят в Направление „Библиографско и информаци-
онно обслужване“. Общият им брой е 7015, от които 515 писмени 
информационни справки и 6500 справки в автоматизирани бази 
данни.

• Ретроспективни тематични библиографски справки: 
Справки чрез автоматизирано търсене – 143 бр. (90 бр. на от-

дел „Информация по култура, наука, образование и Булгарика“, 53 
на отдел „Правно-икономическа информация“).

• Текущи библиографски справки – 4 бр.: 
Нови справочници в НБКМ – 2 бр., 93 загл.
Библиографски справки – 2 бр., 137 загл.
• Пакети с документация – 139 бр. 
• Фактографски справки – 126 бр. 
• Библиографско издирване с електронна доставка на доку-

менти – 50 бр.
• Отговори на писма – 50 бр.
• Автоматизирано информационно търсене в бази данни на 

НБКМ, онлайн бази данни и други интернет ресурси – 6500 бр. 
(тук не се включва търсенето на материали за Булгарика, както и 
търсенето по време на дежурствата на информационното гише, а 
само търсенето, проведено в отделите във връзка с изработването 
на информационни продукти).

• Информационни бюлетини – за бюлетина „Нови закони в 
западноевропейските страни и САЩ“ са издирени, описани, пре-
ведени и класирани 300 закона.

• Библиографски указатели – 1бр. 
Отпечатан е указателят „Полски автори, преведени на българ-

ски език. 1864–2008 г.“. 
През годината е извършена и голяма по обем подготвителна 

работа по издаването на други два указателя: 
• „България в чуждата литература (Булгарика)“ 2004/2005 г. 
За подготовката на указателя са изпълнени следните дей-

ности: издирване в електронни каталози и бази данни в интернет, 
както и в редица печатни източници; проверка на дублетност; ре-
дактиране на записи; превод и класиране. Редовно са преглеждани 
постъпилите в Библиотеката нови книги (245 бр.) и е извършвана 
референтска дейност.
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• Биобиблиография „Н. Вапцаров“.
В изготвянето на този указател участва Направление БИО, 

като двама сътрудници изработват частта за преводи на Н. Вапца-
ров в чужбина. Прегледани са онлайн каталозите на всички голе-
ми национални и други библиотеки, много специализирани сайто-
ве, бази данни за преводи и др. Открити, описани, редактирани и 
уточнени са 81 заглавия.

• Библиографско издирване с копиране на материали:
По заявка на Центъра за наркомании е разработена темата 

„Наркотици и наркомании“, като са прегледани de visu 1900 бр. 
вестници за периода януари–юни 2009 г. (според договор № 46 
от 14.12.2009 г.). Открити и описани са 522 заглавия. Работата по 
договора продължава и през 2010 г.

По заявка на партия РЗС е разработена темата „Корупция-
та в България. Ролята на РЗС“, като са прегледани de visu около 
2000 бр. вестници. Открити и описани са 239 бр. статии.

Към посочените продукти трябва да добавим 6 бр. автома-
тизирани справки, извършени в Направление „Специални колек-
ции“, сектор „Официални издания“, и 3413 бр. справки по автома-
тизираните бази данни в Направление „Библиотечно обслужване“.

Общият брой на всички справки, свързани с информаци-
онното обслужване, е 10 472, от които 555 са писмени тематич-
ни справки и 9917 бр. търсене в автоматизираните бази данни.

Устна информация 
Извършени са 5866 бр. устни справки и консултации. Те се 

разпределят по следния начин: 
• Устни справки – общо 4135 бр. Изпълняват се във всички 

направления, отговорни за обслужането, и включват насочващи и 
адресни справки за уточняване на библиографски данни и други. 
В Направление „Библиографско и информационно обслужване“ са 
направени 2500 справки, в Направление „Библиотечно обслужва-
не“ – 1079, в Направление „Специални колекции“ – 556 бр.

• Библиографски консултации – 1731 бр., от които извър-
шени в Направление БИО, включително юридически – 1647; в 
„Специални колекции“ – 84.

Справки по всички каталози на Библиотеката се дават при 
необходимост и от Направление „Каталогизация“. 

Устната информация се предоставя основно при дежурства на 
информационното гише (262 работни дни, включително събота), 
на регистрационното гише, както и по телефона. 

Справочен апарат
Справочният апарат на Библиотеката включва поддържането 

на каталога на справочните издания, колекциите от справочници 
в подръчните фондове и справочните складове, поддържането на 
справочни картотеки и на електронен архив на писмените тема-
тични справки. Дейността се извършва в Направление „Библио-
графско и информационно обслужване“. 
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ü Справочници: обработени нови – 163; сигнирани нови – 

217; вмъкнати в каталога на справочниците – 427; прекласирани и 
вмъкнати в каталога на справочниците – 168 бр. 

Преглед на нови справочници – 12 раб. дни.
ü Подготвяне на справочни картотеки и материали от в. 

„Труд“ и в. „24 часа“ – 181 бр.; картотека с материали за НБКМ – 
30 раб. дни;

ü Поддържане на електронен архив на изготвените справки 
– 15 раб. дни.

През август 2009 г. е извършена огромна работа по отчислява-
не на остарели справочници от складовете в кв. „Изгрев“ (445 бр.) 
и в НБКМ (1331 бр.), като справочниците са прегледани и отделе-
ни, а каталожните картички са извадени от каталога на справочни-
ците. Справочният склад е пренареден основно. Всеки отчислен 
справочник е описан и включен в списъците за отчисление, под-
готвени за Направление „Комплектуване“. Отчисления са направе-
ни и от подръчните фондове на Читалня № 4 и Читалня № 5, като 
справочниците са пренасочени в справочния склад и отразени в 
каталога – 271 бр. 

И през изминалата 2009 г. продължи тенденцията за увели-
чаване броя на информационните продукти за всички категории 
потребители. Основната част от писмените справки е извършена 
от сътрудниците на Направление „Библиографско и информацион-
но обслужване“ по поръчка на:

ü Български държавни институции:
За Народното събрание са подготвени информационни про-

дукти за монографии, публикации в периодичния печат, служеб-
ни издания (програми, платформи, устави и др. на българските 
политически партии и сдружения), свързани с промените в Бъл-
гария след 1989 г.; публикации за данъчно право, данъчна поли-
тика и др. 

За Президентството са направени фактографски справки по 
повод национални и други празници и годишнини. 

За Министерството на културата, Министерството на образо-
ванието, младежта и науката е изработена справка за преводи на 
български автори в немскоезични и френскоезични държави. 

За Министерството на външните работи е подготвена справка 
за книги по възродителния процес.

За Прокуратурата е направена справка за историята на Со-
фийска градска прокуратура.

ü Дипломатически представителства:
Подготвени са справки за посолствата на Република Лит-

ва (българо-литовски исторически и културни връзки), Виетнам 
(произведения от Блага Димитрова, свързани с Виетнам), Русия, 
Азербайджан, Полша (за издания на български автори). 

ü Научни институции:
Подготвени са редица справки за преподаватели и докторан-

ти от Софийския университет, Нов български университет, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, СВУБИТ и др. Голям е броят на справките за 
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цитирания на български учени в български и чужди публикации 
(11 бр.) – за учени от Софийския университет, Нов български уни-
верситет, ТУ– Габрово, УМБАЛ „Александровска“, Медицинска 
академия – Плевен, Център за военна психология и психопрофи-
лактика и др.

Тук трябва да подчертаем, че за първи път стана възможно 
да бъдат предоставени нови видове услуги благодарение на спе-
циализираните бази данни за цитирания, до които Библиотеката 
има достъп. Това позволи всички справки за цитирания да бъдат 
изпълнени качествено и да бъдат задоволени изискванията на 
потребителите за откриване на h-index на авторите, Impact factor 
на списанията, както и да бъдат проследени техните промени през 
годините.

Специално трябва да отбележим издаването на библио-
графския указател „Полски автори, преведени на български език 
1864–2008“. Съставянето му е извършено от сътрудници на БИО 
за изключително кратки срокове. Полският институт в София 
финансира изданието, което обхваща 2293 записа на книги и 
статии в периодични издания. То е първият опит за представяне 
на всички публикации от полски автори, преведени у нас. Всич-
ки сборници са описани аналитично; de visu са прегледани над 250 
списания, излизали в края на ХІХ в. и първата половина на ХХ в. 
За издирването на публикациите са прегледани внушителен брой 
библиографии – самостоятелни, прикнижни и пристатийни, много 
български и чужди справочници, редица монографии. Използвани 
са и електронните каталози и базите данни на българската и полска-
та национални библиотеки. За качественото изпълнение на указате-
ля получихме висока оценка от страна на Полския институт, както 
и на специалисти полонисти; той стана ценно помагало за всички 
преподаватели, студенти, преводачи и специалисти полонисти.

ü Неправителствени организации:
Подготвени са справки за Природен парк „Витоша“.
ü Културни институции:
Направени са справки за Националния филмов център (във 

връзка с документалния филм „Децата на дружбата“); за Инсти-
тута за изследване на близкото минало; за изданията на отделни 
издателства: „Сиела“, издателството на СУ „Св. Кл. Охридски“, 
„Матаник-М“, „Колонел“, „Практика“ и др.; за редица читалища, 
библиотеки и пр. 

За Австралийска телевизия, поредица “Who do you think you 
are?“, са издирени фотографии и материали, отразяващи Април-
ското въстание.

ü Информационно осигуряване на студенти, специа-
листи и др.:

Освен тематични библиографски справки се извършва и нов 
вид услуга – библиографско издирване с електронна доставка на 
документите, което стана възможно благодарение на осигуреното 
през октомври 2009 г. мултифункционално устройство.

Продължи пълноценното използване на информационните 
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възможности на локалната автоматизирана мрежа на НБКМ и на 
електронните ресурси, за които Библиотеката има абонамент – ба-
зите данни на EBSCO, Scopus, Web of Knowledge, Science Direct, 
Pro Quest.

Продължиха и усилията, свързани с издирване на качествени 
интернет ресурси на свободен достъп и тяхното организиране, за 
да бъдат използвани пълноценно в справочно-информационното 
обслужване. Всички те са основно редактирани, а адресите им 
проверени. Издирени са и много нови ресурси. Така отговаряме 
на наложилата се тенденция в справочно-информационното об-
служване в библиотеките – подпомагане самостоятелната работа 
на потребителите. От друга страна, така разширяваме ресурсната 
база на обслужването и повишаваме качеството на подготвяните 
от нас информационни услуги. Увеличен е броят на справките, 
получени и извършени чрез различните форми на виртуално спра-
вочно обслужване (електронна поща, уеб формуляри, използване 
на дигитални колекции).

♦
ü Задълбочават се тенденциите от предходните години, 

свързани с увеличаване броя на заявките за информационни 
услуги с разнообразна тематика и повишени изисквания към 
изпълнението им.

ü Към Библиотеката се обръщат както институции, така 
и отделни лица.

ü Платените бази данни, електронните ресурси на свобо-
ден достъп, които издирваме и актуализираме постоянно, как-
то и повишената квалификация на персонала допринесоха за 
извършване на по-качествени услуги.

ü Все повече са дистанционните потребители, а почти 
всяка заявка и съответно отговор се изпращат по електронна-
та поща.

ü Новата техника позволи да бъдат извършени и нови 
услуги, основно свързани с електронна доставка на документи 
след направено библиографско проучване. Така Национал-
ната библиотека отговаря на промените, които съвременните 
технологии наложиха през последните години – извършване 
на все повече информационн услуги в електронна среда.
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Комплектуване и развитие на колекциите

През 2009 г. в областта на комплектуването на фондове-
те се работи по подготовката на Направлението за внедряване 
на COBISS: запознаване с наличните документи за работа в 
COBISS; поддържане книгообмена с чуждестранните библио-
теки-партньори, като се полагат усилия за транспортиране на 
българските издания до чуждестранните партньори; участие в 
Програмата на Министерството на културата „Библиотеките – 
съвременни центрове за четене и информираност“, търсене на 
нови дарители и форми на вътрешен книгообмен с цел обогатя-
ване на библиотечните колекции и подготовка за преместването 
на резервния фонд от с. Подгорие в с. Гуцал.

Основна дейност на Направлението е комплектуването на 
български и чуждестранни издания за основния фонд на Библи-
отеката и български издания – липси за архива на българската 
книга и за международен книгообмен. За 2009 г. са постъпили 12 
357 единици. От тях 8367 т. книги, 3396 т. продължаващи издания. 
Читателите са имали на разположение 18 електронни бази данни. 
В сектор „Графични и картографски издания“ постъпленията се 
разделят по видове документи, както следва: графични издания – 
699, картографски документи – 68 бр. В детайли: албуми – 107 по 
депозит и 10 по обмен, репродукции – 2, графични издания – 15, 
плакати – 684, календари – 1, карти – 106, портрети – 3, атласи – 1. 
Наблюдава се увеличение на обема от постъпления на графични 
издания, след взетото решение депозираните в един екземпляр из-
дания да не постъпват в АБК, а в сектор „Графични и картограф-
ски издания“. В сектор „Музикални издания“ през последните 
години постъпленията се получават предимно по депозит и чрез 
дарения. Новопостъпилите документи са: книги – 161 т. (89 депо-
зит, 53 дар, 16 обмен, 3 покупка); ноти – 74 бр. (9 депозит, 65 дар); 
гр. плочи – 22 бр. дар; CD – 61 бр., 46 от които са приложения на 
фонокниги и периодика (57 депозит, 4 обмен); DVD – 4 бр. (3 де-
позит, 1 обмен); аудиокасети – 3 бр. приложения на фонокниги по 
депозит; продължаващи издания – 74 загл. в 114 бр. Наложително 
е да се предвидят средства за обогатяване на фонда чрез покупка 
адекватно на развитието на музикалния пазар.

Фондовете на сектор „Официални издания“ се попълват глав-
но от депозитите на международните организации и депозита на 
българските официални издания. Във фонда на чуждестранните 
официални издания са постъпили 456 загл. в 456 т. книги, 257 
загл. в 314 т. годишници, 116 загл. в 180 т. (348 бр.) списания, 62 
загл. компактдискове. Благодарение на постоянните добри връзки, 

БИБЛИОТЕЧНИ ФОНДОВЕ. КАТАЛОЗИ 
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които се поддържат с ПРООН, колекцията на ООН и тази година 
се допълваше текущо с издания на Програмата или от фондовете 
на Представителствата на агенциите към ООН в България. Тези 
издания са причислени към депозита на ООН.

Българските официални издания включват следните новопос-
тъпили документи: книги – 133 загл. в 133 т., 112 загл. в 112 рег. 
ед. служебни издания, автореферати – 104 бр. Немалко усилия се 
влагат за поддържането на сборните страници „Светът“ и „Бълга-
рия“. За изтеклата година са подменени 1880 бр. листове от месеч-
ните комплекти за замяна.

В сектор „Издания по библиотечно дело“ набавените доку-
менти са: книги – 147 загл. в 150 т. по депозит и 13 загл. в 13 т. 
дар; продължаващи издания – 8 загл. в 8 т.; служебни и непублику-
вани документи – 26 загл. в 26 т., стандарти – 6 бр. (ксерокопия). 

Работата в двете части на сектор „Архив на българските пе-
чатни и други видове издания“ също се отличава със своя специ-
фика. Приети, сверени с депозитните списъци и обработени са 
всички видове самостоятелни документи, постъпили по депозит 
в Архива – ДС 1–50/2008 г. По видове издания те се разпределят, 
както следва: книги 7911 б.е.; графични издания – 40 б.е.; карто-
графски издания – 81 б.е.; нотни издания – 135 б.е.; патенти – 84 
б.е.; служебни издания – 136 б.е.; дисертации и хабилитационни 
трудове – 1350 б.е.; електронни издания – 210 б.е.

Комплектуване на документи на български език чрез 
депозит

За основния фонд са получени книги по 50 депозитни спи-
съка. В този фонд са предадени 6500 заглавия книги в 6709 т., 61 
заглавия в 78 т. DVD, 110 заглавия в 118 т. CDR, 2 заглавия в 2 т. 
USB. И тази година се спази традицията каталожните картички 
да закъсняват и книгите да се подават неритмично към основния 
фонд. Към 20 януари 2009 г. са получени каталожни картички до 24 
депозит за 2008 г.

Комплектуване на документи чрез покупка
През 2009 г. са закупени за основния фонд 122 заглавия книги 

в 133 тома, от които 107 заглавия в 112 тома чуждестранна лите-
ратура, 15 заглавия книги в 21 тома са книги на български език. 
През тази година абонаментът бе заплатен едва през юли. Това е 
прецедент в работата по абонаментите, тъй като досега средствата 
са превеждани поне през март. За 2009 г. са абонирани 20 загла-
вия чуждестранни продължаващи издания на стойност 25 000 лв. 
И през 2009 г. читателите на библиотеката получиха електронен 
достъп до on-line версии на ценни библиотечни справочници, като 
базите данни на SCOPUS, PROQEST, EBSCO.

През 2009 г. библиотеките в България не се включиха в Про-
грамата на Министерството на културата „Библиотеките – съ-
временни центрове за четене и информираност“, защото тя не 
се финансира. През 2009 г. са абонирани 162 заглавия български 
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продължаващи издания за международен книгообмен и 54 загла-
вия за читалните на Библиотеката. Този абонамент се заплати на 
Артефакт ООД със закъснение, но за съжаление фирмата фалира и 
трудно се издължаваше по доставянето на абонаментите.

Комплектуване на документи чрез международен 
книгообмен

По обмен в Библиотеката са постъпили общо 1040 заглавия 
чуждестранни книги в 1116 тома, като са  набавени за изпраща-
не съответно 737 заглавия в 2274 тома по вътрешен книгообмен. 
През годината осъществявахме обмен със 105 (195 за 2008 г.) 
библиотеки от 41 страни (54 за 2008 г.). Основните ни партньори 
са главно национални и университетски библиотеки, научни ин-
ститути и културни центрове. Години наред вече отчитаме своята 
безпомощност да се справим с пощенските разноски, свързани с 
книгообмена. През тази година получихме доста средства за тази 
цел, както следва: от Посолството на САЩ за Конгресната библи-
отека – 4067 лв., от Артефакт – 6040 лв., от частни лица – 3999 лв., 
държавна субсидия – 9000 лв. През тази година с помощта на Съ-
вета по комплектуване се съкрати броят на получаваните заглавия, 
а също и на абонираните за изпращане. За пореден път Илияна 
Митрополитски от Конгресната библиотека подаде ръка и освен 
парите за поща от Посолството на САЩ уреди и заминаването на 
пакети с книги чрез Bulgarianbooks ООД. Преживяхме и връща-
нето на пратки с поръчани от нас книги от фирмата International – 
САЩ, с която Библиотеката работи десетки години, поради изис-
кването за заплащане на ДДС в митницата. След дълги преписки 
на Ръководството на библиотеката с Министерството на културата 
и Агенция „Митници“ въпросът стои отворен и платените от нас 
чрез Конгресната библиотека книги са недоставени. Най-тъж-
ната равносметка обаче е отказът на Конгресната библиотека да 
получава чрез нас абонамент на българска периодика, както и 
най-новите книги – т.е. загуба на дългогодишната ни позиция като 
доставчици. Засега оставаме само книгообменни партньори, което 
много снижава възможностите ни за набавяне на американска ли-
тература. От 2009 г. библиотеката на Колумбийския университет 
в Ню Йорк също прекрати книгообменните си отношения с нас 
поради нередовни пощенски пратки.

За съжаление и през 2009 г. се очерта застой в отношенията 
ни с библиотеките от Великобритания. Основните ни партньо-
ри там са Британската библиотека и библиотеката Bodleian на 
Оксфордския университет. От тях получаваме главно периодика, 
чиято цена е много висока, но с безспорна научна стойност. Пора-
ди невъзможност да изпращаме редовно наши материали, пак не 
можахме да изготвим ежегодния баланс с Британската библиотека, 
не успяхме да направим поръчки и за книги от Bodleian поради 
липсата на кредит за нашата библиотека.

Запазването на взаимоотношенията с основните партньори 
от Германия, Австрия и Швейцария е приоритет и за 2009 г. Най-
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активни са връзките с Немската национална библиотека, Научната 
библиотека (DFG) в Бон, Държавната библиотека в Берлин, Бавар-
ската държавна библиотека, както и с Австрийската национална 
библиотека. С други библиотеки двустранното ни сътрудничество 
се изразява преди всичко в обмен на периодични издания. Парт-
ньорите ни изпращат по обмен скъпа и с висока научна стойност 
периодика, а това ограничава възможността за получаване и на 
книги по обмен, тъй като ще се наруши балансът в сметките ни. 
През 2009 г. броят на набавените книги по обмен е 211 заглавия 
в 231 тома на стойност 16 589 лв. С писмо от 20.03.2009 г. наши-
ят дългогодишен партньор Deutshe Forschungsgemeinschaft ни 
уведоми, че прекратява досегашната си дейност по набавяне и 
доставяне на чужда литература за немските библиотеки, от което 
следва и прекратяване на отношенията с нашата библиотека.Това 
автоматично доведе и до промяна в условията на сътрудничество с 
Баварската държавна библиотека и други немски партньори.

През 2009 г. попълването на фондовете на Библиотеката с 
документи на романските езици се осъществи основно по линия 
на международния книгообмен. За колекциите на Националната 
библиотека от получените 178 заглавия в 193 тома са регистри-
рани 129 заглавия в 136 тома. Един от най-важните ни партньо-
ри – Френската национална библиотека, от която сме получавали 
изключително ценни художествени и научни издания, ограни-
чи силно обмена си с нас и промени начина на работа: само с 
оферти. Това наложи увеличаване броя на офертите от страна на 
„Комплектуване на документи на български език“. Относително 
стабилно е сътрудничеството ни с Канадската национална библи-
отека, откъдето получихме 37 заглавия в 37 тома – изпълнени наши 
поръчки по предложена от Канада много стойностна оферта.

В получаването на документи от Русия, Украйна, Беларус, 
Прибалтика, Закавказието и Средна Азия също се наблюдава 
спад в сравнение с 2008 г. През 2009 г. за фонда на Библиотеката 
са регистрирани 370 заглавия в 390 тома. През отчетния период 
книгообменът е поддържан с 20 библиотеки от Русия, Беларус и 
Украйна (33 през 2008 г.) Основни наши партньори са най-голе-
мите руски библиотеки – Руската държавна библиотека, Нацио-
налната библиотека в Санкт Петербург, ИНИОН, ВГБИЛ. Полу-
чената от тях литература съставлява около 80% от общото коли-
чество получена рускоезична литература през годината. ИНИОН 
и Библиотеката към Руската академия на науките отправиха 
нееднократно остри предупреждения към нас за прекратяване на 
книгообмена. Благодарение на сътрудничеството с Индекс ЕООД 
са изпратени част от пакетите с книги. Делът на книгите и пери-
одиката, набавяни от бившите съветски републики, е малък по 
обясними причини. Литературата, издавана на съответните на-
ционални езици се комплектува изключително прецизно само в 
областта на Булгарика. От тези страни във фонда на Националната 
библиотека постъпват издания на руски, английски или други по-
популярни езици.



25
В книгообмена със страните от Източна Европа, някои страни 

от Източна Азия и Куба не се забелязва чувствителен спад. Реги-
стрирани са 205 заглавия в 219 тома. Университетът във Вроцлав 
прекрати едностранно обменните отношения с нас. Оттам полу-
чавахме продължаващи издания на английски, полски, руски език 
– около 94 тома за 2008 г. и 33 тома за 2009 г. Сътрудничеството 
с културните центрове на Чехия и Полша е от полза за периодич-
ното изпращане на поща за националните библиотеки, но пак е 
временно решение, зависещо от добрата воля на сътрудниците. 
Споразумението за сътрудничество между Националната библио-
тека, Македонското посолство и Македонския културен институт, 
според което им беше оказана помощ в създаването и организи-
рането на библиотека към института, има принос за доставяне на 
литературата в Македонската национална библиотека. 

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са 
постъпили общо 1195 заглавия чужди продължаващи издания от 
189 библиотеки. В двете бази PPL и PPK са регистрирани общо 
10 412 единици периодика. Направена е справка за ефективността 
на обмена на продължаващи издания. По данни актуални до ок-
томври 2009 г. получените за фонда чужди периодични издания са 
1048 бр. на стойност 234 640 лв. Изпращаните български издания 
са 1489 бр. на стойност 42 403 лв. Очевидно е, че по-голямото 
количество български заглавия е компенсирано многократно от 
високата цена на чуждата периодика, получавана по обмен.

Комплектуване на документи по вътрешен книгообмен
По вътрешен книгообмен са получени 31 заглавия български 

продължаващи издания. Много добре се развива тази форма на 
взаимодействие с библиотеката на Софийския университет. Регио-
нални библиотеки като Добрич, Силистра също са много активни.

Комплектуване на документи чрез дарения
През 2009 г. като дар за основния фонд са получени общо 612 

заглавия книги в 683 тома и 41 CDR, 10 т. DVD, от които 612 за-
главия в 683 т. книги на чужди езици. На български език са полу-
чени като дарение 737 заглавия в 2274 тома книги за междунаро-
ден книгообмен. Можем да откроим следните дарители: ДА „Ар-
хиви“, Археологически институт с музей, Общобългарски комитет 
„Васил Левкски“, Военно издателство, Издателствата „Захарий 
Стоянов“, „Прозорец“ и „Просвета“.

През 2009 г. по проекта JDP са получени 24 чуждестранни 
поредични издания,  от Британския съвет – 6 издания, от Гьоте 
институт – 16 заглавия, от Френския културен център – 12. Като 
дарение от редакции и издателства са получени 84 заглавия бъл-
гарски продължаващи издания.

♦
ü Основните усилия в областта на комплектуването на 

фондовете за 2008 г. са насочени към попълване на работни-
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те места в Направлението и подготовката за въвеждане на 
COBISS.

ü И през тази година колегите от Направлението положи-
ха лични усилия в много инициативи за развитието на между-
народния книгообмен, който за момента остава основен източ-
ник за комплектуване на фонда на Библиотеката.

ü С труда на колеги от Направлението е подготвено за 
преместване от с. Подгорие в с. Гуцал книгохранилището на 
резервния фонд.
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За да стане достъпен за ползване от читателите, непрекъс-
натият поток от нови книги, списания, вестници и други видове 
документи, които се получават в НБКМ, се подлага на различни 
процеси на обработка и каталогизиране. Процесите включват: 
класиране по раздели на човешкото знание и практическа дейност, 
предметизиране, съставяне на библиографско описание в електро-
нен и традиционен вариант, изработване на каталожни картички и 
вмъкването им в системата от читателски и служебни каталози.

С внедряването на автоматизираната система COBISS всички 
нови постъпления ще бъдат описвани в единна база данни, неза-
висимо от вида документи, езика или начина на комплектуване – 
по депозит, обмен, дар, покупка или ретроспективно. През 2009 г. 
част от процесите по обработка и каталогизация на постъпленията 
по Закона за задължителното депозиране на печатни и други про-
изведения все още се извършва в Направление „Национална биб-
лиография“, отдел „Библиография и статистика на книгите“. Там 
се класират, предметизират и описват в електронен вариант главно 
депозитни книги на български език. Всички други книги, пери-
одични и продължаващи издания, официални издания (на ООН, 
Европейския съюз и неговите структури и др. институции), ноти, 
графични издания и звукозаписи (на CD и DVD) се обработват 
в Направление „Каталогизация“, отдел „Каталогизация“ в трите 
му звена – „Описание базов запис“, „Семантична обработка“ и 
„Ретроконверсия“.

Дейности Общо Каталогизирани документи по вид

книги офиц.
изд.

пер.
изд.

ноти звукоз. граф.

Класирани по УДК:
Контрол и редакция на КИ1 общо:
 – на български език
 – на чужди езици
Предметизирани:
Контрол и редакция на ПР2общо:
 – на български език
 – на чужди езици
Създаване на библиогр. описание:
Нови записи в авторския файл3:
Контрол и редакция на БО4 общо:
 – на български език
 – на чужди езици

2450
9489
7272
2217
2038
9077
7039
2038
2745
929
9345
6600
2745

1528
8567
7039
1528
1528
8567
7039
1528
1521

8121
6600
1521

510
510

510
510
510

510
395

395

256
256
233
23

256

256

88
88

88

146

146

68
68

68

57

57

370

370

1 КИ – класификационни индекси  3 Създават се само в отдел „Каталогизация“
2 ПР – предметни рубрики   4 БО – библиографско описание

КАТАЛОГИЗАЦИЯ
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По езици и азбуки видовете документи се разпределят, 

както следва:

Видове описани 
документи

Общо Български 
език

Друга 
кирилица

Латиница

Книги

Официални издания

Периодични издания

Ноти

Звукозаписи (CD, DVD)

Графични издания

Общо:

1521

395

256

146

57

370

2745

48

233

95

44

370

790

545

8

14

29

3

599

976

339

9

22

10

1356

През отчетната година на семантична обработка са подложе-
ни общо 9489 книги и други видове документи. От тях книги и 
други документи на чужди езици и периодични издания на бъл-
гарски, класирани по Универсалната десетична класификация и 
предметизирани – 2450 бр., и книги на български език с адаптира-
ни за традиционните каталози индекси и рубрики – 7039 бр.    

Все по-нарастващият обем записи изисква точност при въ-
веждане на данните и спазване на стандартите за библиографско 
описание на различните видове документи. Затова на всеки етап 
от процесите на обработка на новите постъпления се извършва 
редакторски контрол, уточняване и уеднаквяване на информация-
та. Общият брой описани в „Каталогизация“ книги и други видове 
документи е 2745 бр., от които книги 1521 заглавия в 1609 тома 
(някои заглавия са многотомни). През контрола на библиограф-
ското описание са преминали общо 9345 записа, от които 6600 на 
български и 2745 бр. на други езици.

Паралелно със създаването на библиографското описание на 
книгите в отделен контролен файл текущо се въвежда информация 
за всички автори, редактори, съставители, преводачи, илюстрато-
ри и др. лица с отговорност за създаване на книгата. През 2009 г. 
са създадени общо 5328 нови записа за имена на лица с първична 
и вторична отговорност, от които 4399 бр. в „Национална биб-
лиография“ и 929 бр. в „Каталогизация“. Така в края на година-
та базата достигна 112 600 записа. Те съдържат информация за 
възприетата форма на името, под което публикува даден автор, а 
също и всички негови срещани форми, псевдоними и варианти, 
биографични данни и сведения за негови публикации. Пълна отго-
ворност за контролните записи носи отдел „Контролни файлове“ 
в структурата на Направление „Каталогизация“. Сътрудниците в 
него извършват множество справки в интернет, в електронни бази 
данни, в традиционни биографични справочници и пр. с цел иден-
тифициране на лицата и техните имена, обвързани с кратките им 
биографии и с публикациите им. Понякога се налага издирване по 
телефона и личен контакт със самия автор или с неговия издател. 
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Контролният файл е обект на непрекъсната редакция, корекции и 
допълване на информацията в записите.

Предметният рубрикатор е относително затворен информаци-
онен масив, който съдържа предметни рубрики (наименования на 
предмети, явления, места, лица, процеси, събития и пр.), по които 
може да се търси литература в електронния и традиционния каталог 
на НБКМ. В него се разкриват нови предметни рубрики едва след 
аргументирано обсъждане и по предложение на Комисията по пред-
метизация към Съвета за Интегрирана библиотечно-информацион-
на система (ИБИС). През 2009 г. контролният файл на предметните 
рубрики е нараснал с 41 записа и достигна общо 15 725 бр.

Общо през годината в Направление „Каталогизация“ са 
създадени 5539 нови записа. Обемът на информационния масив 
от електронни бази данни, в които работи и за които отговаря 
Направление „Каталогизация“, достигна 366 615 записа.

Успоредно с текущата информация за новите постъпления 
в сектор „Ретроконверсия“ се въвеждат ретроспективно библио-
графски описания с данни за наличния фонд от периодични из-
дания (вестници и списания), получавани в библиотеката от съз-
даването й до 1992 г., когато започва автоматизираната им обра-
ботка. Ретроконверсията е продължителна и мащабна като обем 
дейност, която се извършва в библиотеките, които преминават от 
традиционно към електронно разкриване на фондовете си. През 
отчетната година са въведени общо 2277 заглавия на периодични 
издания, разпределени по езици, както следва: на български език 
– 1055 бр.; на друга кирилица – 632 бр.; на латиница – 590 бр. 
Приключи ретроконверсията на българските вестници и 
списания и цялата информация за притежаваните от НБКМ 
български периодични издания (с изключение на единичните 
листове) вече се съхранява и е достъпна за потребителите в 
електронен вариант.

В хода на поетапното внедряване на новата международ-
на автоматизирана система COBISS през 2009 г. са окончателно 
прехвърлени в COMARC формат седемте основни работни бази 
данни на Направление „Каталогизация“, а след това внимателно 
тествани за резултатите от конверсията. Обемът на прехвърлените 
записи е 203 087 бр. Преди конвертирането и след тестването са 
извършени различни видове редакции и корекции на базите данни 
и на части от тях общо в 94 401 записа. Тестването установи, че 
прехвърлящият алгоритъм е сработил, данните са конвертирани 
успешно и загуба на информация не е допусната.

Бъдещето принадлежи на електронните информационни 
масиви, но в настоящето не е загубила значението си системата 
от традиционни каталози – те са единственият пълен справочен 
източник на информация, защото само в тях изцяло са отразени 
богатите фондове на Националната библиотека от създаването й 
досега. Ретроспективно изцяло въведени на електронен носител са 
само българските книги, за всички останали въвеждането е започ-
нало след 1992 г.
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За всяка новополучена библиотечна единица се съставя иден-

тична информация (библиографско стандартизирано описание) на 
два носителя – електронен и на хартия. Каталожните картички съ-
ответстват на записите в базите и изработването им е отговорност 
на Направление „Каталогизация“. Поддържат се девет каталога 
– три азбучни читателски (на български, чужда кирилица и лати-
ница), три азбучни служебни, предметен, систематичен и каталог 
на периодичните заглавия. През 2009 г. са изработени, подредени 
по начин, различен за всеки каталог и вмъкнати в тях общо 57 612 
каталожни картички, от които 57 336 са на книги и официални из-
дания и 276 – на периодични издания. Те информират потребителя 
при формално-азбучно или съдържателно-тематично търсене за 
9950 нови заглавия, набавени през годината.

В традиционните каталози е извършена текуща, пълна и тех-
ническа редакция общо на 286 чекмеджета. Отпечатването на 
нови и подмяната на стари разделители, на физически унищожени 
каталожни картички и етикети, корекции, изчистване на дублети и 
пресигниране се извършват текущо. В каталозите, както и в базите 
данни и служебната картотека на периодичните издания са отра-
зени общо 1377 отчислени заглавия, от тях книгите са 296 бр., а 
периодичните издания – 1081.

В Направление „Национална библиография“ за създаването 
на националните бази данни се каталогизират български библио-
течни документи, получени по силата на Закона за задължително-
то депозиране на печатни и други произведения.

ü Текуща национална библиография (ТНБ):
• книги, официални издания, графични, картографски, 

нотни издания и издания на електронен носител – описание, 
класиране, предметизиране и редакция – 7486 бибилиографски 
записа (б.з.) От тях: книги и официални издания – 7098 б.з., 
графически издания – 70 б.з., картографски издания – 55 б.з., 
нотни издания – 91 б.з., издания на електронни носители – 172 
б.з.; контролни файлове: на авторите – 3487 б.з. (нови), допъл-
нени – 4822 б.з., редактирани – 1543 б.з., на сериите – 215 б.з. 
(нови), допълнени – 51 б.з., редактирани – 265 б.з. Във връзка 
с конвертирането на бази данни на монографичните серии е 
направена редакция на отделните елементи (заглавие, издател-
ство, поредност, начална година, имена на автори, редактори и 
др.) на част от записите и сравнение с библиографските описа-
ния в базите данни – 2543 б.з. Сигнирани са всички описания, 
които са изпратени – 4685 б.з.;

• дисертации и хабилитационни трудове – 367 б.з.;
• продължаващи издания – описание и класиране на нови 

заглавия – 250, от тях: вестници – 58 загл., списания – 94 загл., бю-
летини – 30 загл., пер. сборници – 38 загл., справочници – 10 загл., 
доклади и отчети – 20 загл. Въведени в бази данни (общо) – 10 323 
загл. Печатни издания за 2009 г. – 8570 загл., от тях: вестници – 
6056, списания – 1975, бюлетини – 493, пер. сборници – 31, спра-
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вочници – 6, доклади – 9. Електронни издания за 2009 г. – 29 загл. 
Печатни продължаващи издания, излезли преди 2009 г. – 1615 загл., 
от тях: вестници – 606, списания – 756, бюлетини – 172, пер. сборни-
ци – 64, справочници – 5, доклади и отчети – 12, електронни изда-
ния – 43, нерегистрирани издания – 66 загл. Редактирани записи 
на вестници – 330 загл., списания, пер. сборници – 452 загл., бю-
летини, справочници, доклади и отчети – 240 загл.

• статии – описание, класиране и редакция – 16 475 б.з., от 
тях: статии от списания и периодични сборници – 10 511, от вест-
ници – 5964;

• библиографски публикации – изграждане на БД „Библио-
графия на българската библиография“ – общо 724 б.з., от тях в: БД 
S808 (2009 г.) въведени нови записи – 686, БД преди 2009 г. – 38 
записа, коригиране на описания в БД S800–S808 (включително 
вторично въвеждане на данни в описания при рубрики, рецензии и 
бюлетини) във всички БД S8 – 25 рубрики с около 18 допълвания 
в библиографски записи, редакция на БД S800–S808: пълна ре-
дакция – 620 б.з., редактиране на определени полета чрез речник 
– около 450 б.з.

ü Ретроспективна национална библиография:
• Официални издания. 1878–1944 г. Подготовка на БД RBS за 

прехвърляне в COBISS.net. Прехвърляне на част от информацията 
от поле „анотация“ в поле „забележка“; прегледани от MFN 3733–
4013; 5022–5667 – коригирани 700 записа. Редакция по речник – 
коригирани общо 503 бр.;

• Български календари. 1878–1944 г. – не е работено през 
годината;

• Български музикални издания. 1878–1944 г. – не е работено 
през годината;

• Български книги. 1878–1944 г.:
– преглеждане и сверяване на библиографски описания в БД 

RET 99 с печатното издание на Български книги 1878–1944 (РБК);
– регистриране на грешки и пропуски за предстоящото 

редактиране на базата след въвеждане на системата COBISS. 
Сверени са 13 900 записа.

• Български книги. 1944–1991:
Редакция по речник. Прегледани от буква А до Й за отстраня-

ване на технически и правописни грешки:
– отстраняване на ненужни интервали от буква Г до Я;
– корекция на препратката Вж с ^в в 163 записа; 
– редакция на имената в KOM 99 след сверка със служебен 

АК, Български книги 1944–1969, Български книгопис 1971–1991, 
Контролния файл на имената на български, преводни и чужди 
автори и de visu. 

• Български книги 2007; Български дисертации 2006–2007:
– библиографска, стилова и техническа редакция на описа-

нията във връзка с прехвърляне на базата във формат COMARC/B. 
– 8446 б.з.;
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– редакция на отделни елементи (националност, автор, език, 

издателства и др.) чрез речник и по полета;
– техническа редакция на БД за уеднаквяване на изписването 

на римски цифри, наличието на празни записи и пр.

ü Други бази данни:
• Нерегистрирани издания в ТНБ (самостоятелни и продъл-

жаващи издания) – описание, класиране и редакция – 403 б.з.
• Преводни автори, издадени на български език през 2008 г. 

(Index Translationum) – 1563 б.з.

Национална агенция за ISBN:
• книги под печат – 9850 б.з. От тях: български книги – 

5753 б.з., чужди книги – 2564 б.з., учебници – 1533 б.з.; 
• адреси на нови издателства – 173 бр., стари издателства с 

нов код – 73, издателства с променени данни – 915, спрели да из-
дават – 6.

Национална агенция за ISSN:
• присъждане и въвеждане в база данни Virtua – 77 б.з.;
• адреси на нови издателства – 250, актуализиране – 270.

Национална агенция за ISМN – присъдени 32 номера.

♦
ü Усилията на всички сътрудници са насочени към окон-

чателно внедряване на COBISS и стартиране на работа в но-
вата международна автоматизирана система. С въвеждането 
й ще се осигури бързина, уеднаквяване на записите за всички 
видове документи при спазване на международните стандарти 
и качествен достъп до информация. Фондовете на Библиотека-
та ще бъдат разкрити пред по-широк кръг потребители и ще 
се усъвършенстват възможностите за търсене в единния елек-
тронен каталог COBIB.

ü Акцент в дейността по каталогизацията ще бъде 
овладяване на комуникативните формати COMARC/B и 
COMARC/A, а за експертите, които ще формират базовия биб-
лиографски запис – полагане на изпит и получаване на лиценз 
за пълноправни каталогизатори в COBISS.
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Национална библиография на България

Основните задачи, които изпълнява националната библи-
ография, са свързани с контрола върху спазването на Закона за 
задължително депозиране на екземпляри от печатни и други про-
изведения; получаване, разпределяне и изпращане на депозирани-
те екземпляри на депозитните библиотеки в страната; създаване 
на бази данни на документите, които се издават и тиражират на 
територията на страната и подлежат на регистрация в ТНБ; изра-
ботване на каталожните картички от централната каталогизация 
и на изданията от текущата и ретроспективната национална биб-
лиография; статистическо отчитане на издателската продукция на 
България; присъждане на международните стандартни номера на 
книгите, продължаващите и нотните издания; изработване, мето-
дическо ръководство и редакция на самостоятелни библиограф-
ски указатели; сътрудничество в международните системи ISBN, 
ISSN, ISMN и Index Translationum; участие в подготовката на биб-
лиотечно-библиографски стандарти, класификационни схеми и 
други видове нормативни документи. 

Приоритетна задача за годината бе работата по проекта 
Виртуална библиотека – България. Подготвени са следните ви-
дове документи: задание за модела на „Текущата национална 
библиография“ (ТНБ) в системата COBISS – добавки и поправки, 
таблици по полета, оформление и превод на английски език; ин-
струкция за пътя на документите, постъпващи в Националната 
библиотека; конвертиращи таблици за прехвърляне на цифрово-
буквените индекси от изданията на УДК, издадени преди 1992 г., в 
действащия вариант на класификацията; конвертираща таблица 
на индексите за сортиране в изданията на ТНБ; конвертиращи 
таблици за базите данни на българските книги, дисертации, ста-
тии, серии и записи от контролния файл с имена на лица; таб-
лица и съпоставка на заглавията и ISSN за Серия 5 и 6 на ТНБ; 
отчети от тестването на конвертираните бази данни във формат 
COMARC/A, COMARC/B и COMARC/H: „Български книги 
1944–1991“; „Български книги 1992–“, „Български дисертации“, 
„Статии“, „Контролен файл на личните имена“, „Монографични 
серии“. Подготвени са информационните бази на: българските 
книги, дисертациите, статиите, сериите и записите от контролния 
файл на имена на лица за прехвърляне във формат COMARC. Из-
вършена е структурна, библиографска, техническа и стилова ре-

ДЕЙНОСТИ С НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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дакция на библиографските записи в базите. Посочената редакция 
е направена по схема за всяко проблемно поле. Нанесени са и ко-
рекциите, набелязани от сътрудниците, при прегледа на речника и 
имената на авторите. Осъществено е и обучение на сътрудниците 
за работа във формат COMARC/B.

Основни и специфични дейности:
Контрол върху приложението на Закона за задължително 

депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
През 2009 г. се наблюдава леко намаляване на общия брой на 

депозираните документи, постъпили в Националната библиотека 
или 11 731 б.е. по-малко спрямо предходната година. Намаляване-
то е главно при книгите – 3362 б.е., и списанията – 7604 б.е. При 
вестниците има увеличаване на депозираните екземпляри с 1017 
б.е. Набавените допълнително екземпляри в сравнение с предход-
ната година са с 842 заглавия повече. 

Създаване на бази данни 
През 2009 г. са направени 49 437 нови библиографски за-

писа: книги и официални издания – 7098, графически издания 
– 70, картографски издания – 55, нотни издания – 91, издания 
на електронни носители – 172, контролни файлове на авторите 
– 3487, на сериите – 215, дисертации и хабилитационни трудо-
ве – 367, продължаващи издания – 10 323, статии – 16 475, биб-
лиографски публикации – 724, адреси на издателства, редакции 
и книжарници – 173, книги под печат – 9850, нерегистрирани 
издания в ТНБ – 337. 

Подготовка и издаване на текущи, годишни и ретроспек-
тивни библиографски указатели

Предадени за печат:
• каталожни картички – 50 депозитни списъка (сп. 41–

50/2008, 1–40/2009);
• текущи издания – 31 книжки („Български книгопис“, Серия 

1 – 11 книжки и „Летопис на статиите“, Серия 5 и Серия 6 – 20 
книжки);

• годишни издания – 2 указателя („Български дисертации“ за 
2008 г. – 1154 библиографски описания (б.о.) и „Български перио-
дичен печат“ за 2007 г. – 389 стр.).

Изработване на ретроспективни и самостоятелни библио-
графски указатели:

Показалец на изданията, преведени от чужди езици, към 
„Български книги 1878–1944“ – готов за печат, включително уво-
дът към изданието.

Персонален библиографски указател „Иван Вазов“, Т. 3 – не 
е работен през годината.

Персонален библиографски указател „Никола Вапцаров“, Ч. 
2 – прегледани са бази данни и кумулативни указатели: Серия 1 
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и Серия 2 за 1961–2009; Серия 3 за 1972–2009; Серия 4 за 1980–
1999 и базите до 2009 г. (единични листове).

Серия 5 и Серия 6 за 1979, 1980, 1981–1987, 1988–1990, 
1990–2009.   

Направено е библиографско издирване, описание и аноти-
ране на 1063 документа. Редактиран e на екран библиографският 
текст за 1979–1995 г. Редактирани са отделните части преди сли-
ването им в общ корпус. Съставен е именен показалец, показалец 
на произведенията на Н. Вапцаров на други езици (по заглавия), 
показалец на езиците, на които са преведени произведения на 
Н. Вапцаров. Прегледани са бази данни и указатели за периода 
1990–2009 г. Направено е библиографско издирване, описание и 
анотиране на 574 документа за периода 1990–2009 г. (от тях 196 
нови описания). Прегледани са 45 източника за периода. От тях 28 
вестници и 17 списания и сборници.

Библиографски указател „Ислямска литература в Бълга-
рия“ – извършено е библиографско издирване и описание на 109 
документа, издирани са 112 източника и са описани 420 статии от 
вестници и списания, направени са справки и уточнения на данни 
с други справочни издания, поръчване на документи и др.

Книгоиздаване и печат
На Националния статистически институт са предадени ста-

тистическите данни за депозираните и регистрираните книги 
(8757 загл.) и продължаващите издания (1392 загл.), излезли през 
2008 г. Текущо са попълвани базите данни за 2009 г.

Международни стандартни номера на документи
Направлението „Национална библиография“ чрез национал-

ните агенции за ISBN, ISSN и ISMN текущо участва в изгражда-
нето на международните системи на книгите, продължаващите 
и нотните издания, получили международен стандартен номер. 
Редовно се изпраща информация в Берлин и Париж за различните 
видове документи, правят се корекции на библиографските за-
писи, редакция на базите данни и др. Трите агенции участват във 
всички анкети, които правят международните центрове, отговарят 
на запитвания и на другите национални агенции.

През годината са регистрирани 173 нови издателства в сис-
темата ISBN. Променени са адреси на 915 издателства. Поддър-
жана е традиционната картотека „Книги под печат“. Води се 
кореспонденция със страната и чужбина (писма за страната – 82 
бр., за чужбина – 4 бр.) За справочника на Международната ISBN 
агенция е транслитерирана база данни на EXELL с адреси на изда-
телствата: нови адреси на издателства – 217; променени адреси на 
издателства – 503.

Присъдени са 327 идентификационни номера на нови заглавия 
продължаващи издания (ISSN), извършен е контрол по отпечатва-
нето на 250 заглавия и базата данни е допълнена с 963 б.з. Текущо 
се поддържа базата от данни с адреси на издатели и редакции, 
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извършени са множество консултации и справки. През цялата го-
дина е водена редовна кореспонденция с Международния център 
и с останалите национални агенции. Колега спецализира в Меж-
дународния център за ISSN в Париж, което осигури възможността 
Националната агенция да извършва регистрацията на българските 
продължаващи издания директно в БД ISSN Virtua – за годината са 
въведени 77 заглавия. Текущо се извършва конвертиране на базата 
данни на EXELL за продължаващите издания с ISSN, прехвърлени 
са 1627 заглавия.

В Националната ISМN агенция са присъдени 32 номера. Съз-
даден и изпратен е в Международната агенция регистър на бъл-
гарските издатели в системата ISMN.

За международната база данни и справочника Index 
Translationum са подготвени и транслитерирани заглавията 
на книгите от чуждестранни автори, преведени на български 
език през 2008 г. – 1563 б.з.

Продължи работата по проекта „Български книги. 1878–
1992“, която се изразява в редактиране на всички бази данни.

♦
ü Проблемите с контрола по депозирането продължиха 

и през 2009 г. Най-общо те се свеждат до следното: недостатъ-
чен брой инспектори, ограничени технически възможности 
за ползване на интернет (от 1 работно място до октомври), 
нередовно актуализиране на БД „Книги под печат“, несъвър-
шенства в законодателната система, спиране на служебната 
поща, липсата на директен телефон в последните месеци от 
годината и др.

ü Библиографските записи, въведени в бази данни, са 
по-малко спрямо предходната година със 787 бр. Намаление се 
наблюдава само при записите на статиите от списания, сбор-
ници и вестници (4008 б.з.), което се дължи на съкращаване 
на броя на сътрудниците в отдел „Библиография на статии“ и 
продължителни отпуски по болест. При останалите бази данни 
има увеличение.

ü В областта на информационните технологии усилията 
на отговорниците на различните бази данни от Направлени-
ето приоритетно са съсредоточени в работните групи за из-
работване на таблиците с функционалните характеристики 
на БД, съгласуване на информацията за изработване на кон-
вертиращи таблици за прехвърляне на данните във формат 
COMARC/B, подбор на примери на библиографски описа-
ния за изпращане в IZUM, запознаване с преведения формат 
COMARC/B. Текуща работа по изработване на бази данни, 
файлове за печат и подържане на информационните бази на 
Библиотеката.
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Ръкописно-документално и книжовно наследство

Направление „Ръкописно-документално и книжовно на-
слество“ (РДКН) на Националната библиотека, която е национален 
архив на България за ръкописи и документи от Х до ХІХ в., про-
дължава да изпълнява държавни и национални задачи, свързани с 
отговорността за събиране, съхраняване, предоставяне за ползване 
и разпространение на информация за националното писмено кул-
турно-историческо наследство.

През 2009 г. в Направлението се извърши значителна по обем 
работа с качество на европейско ниво в редица области, свързани 
с комплектуването на оригинални материали; научно-техническа 
обработка на фонда; научноизследователска дейност; дейности 
по реставрация и дигитализация на фонда с оглед на по-пълно и 
ефективно използване; справочна и консултантска работа; между-
народна, маркетингова и рекламна дейност.

През годината е работено по следните приоритетни теми:
ü Опис на славянските ръкописи в Софийската народна 

библиотека ХІХ век. Т. 7;
ü Опис на гръцките ръкописи в НБКМ;
ü Опис на славянските ръкописи от ЦИАИ;
ü Кратък каталог на източните ръкописи от фонда на 

отдел „Ориенталски сбирки“. Т. І;
ü Васил Левски. Документи. Т. 2;
ü Христо Ботйов. Документи. Второ допълнено издание;
ü Българското националнореволюционно движение 1856–

1912 г.;
ü Българската национална библиотека и нейните директори;
ü Catalogue des manuscrits orientaux de l’Université de 

Strasbourg (Каталог на източните ръкописи, съхранявани в Уни-
верситета в Страсбург);

ü Учредително българско народно събрание в Търново, 1879 г. 
Дневници.

Направлението има значителен принос в приоритетната за 
цялата Библиотека задача за дигитализацията на фонда. Дигитали-
зирани са ръкописи, старопечетни книги, снимки и архивни доку-
менти – повече от 4000 кадъра. За подготовката и провеждането 
на Международната кръгла маса „Османските  регистри – извор за 
историята на Балканите ХV–ХІХ век“ също се използваха дигита-
лизирани документи.
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Специални колекции

Направление „Специални колекции“ се формира във функ-
ционалната структура преди две години като част от общата ре-
форма, която се извършва в Националната библиотека във връзка 
с въвеждането на нов софтуер, нова технологична схема, нова 
организация на работата. Основните задачи, с които е натоварено 
Направлението, са в съзвучие със съвременното развитие на Биб-
лиотеката, добрата европейска практика, динамичния информаци-
онен пазар и съвременното поведение на потребителите на инфор-
мация.

Дейност с национално значение е организацията и съхраня-
ването на Архив на българската книжнина (АБК) по смисъла на 
Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и 
други произведения.

Другите отговорности са свързани със създаването, съхраня-
ването, обработката и научното предоставяне за изследователска 
работа на уникални за страната колекции от:

• музикални издания и звукозаписи;
• картографски и графични издания;
• официални издания на международните организации; 
• библиотековедска литература в България.
Пред Направлението стоят отговорни професионални пре-

дизвикателства, свързани с въвеждането на съвременни форми на 
библиотечно-информационно осигуряване с помощта на новите 
информационни технологии и развитие на дейности за разкрива-
не на богатите и уникални фондове от специални видове издания 
чрез:

• дигитализация на колекциите – картографски, графични, 
музикални;

• изграждане на информационни и пълнотекстови БД с цел 
аналитичното разкриване на документите от колекциите на секто-
рите в Направлението.

В състава на Направлението функционират много успешно:
„Европейски документационен център“ (ЕДЦ) в рамките 

на европейската информационна мрежа Europe Direct. Центърът 
поддържа активни контакти и осъществява съвместни проекти и 
инициативи с Представителството на ЕК в България и със струк-
турите на европейските информационни мрежи в страната.

„Информационен компонент към ООН“, който поддържа по-
стоянни и ползотворни контакти с Представителството на ООН в 
България.

През отчетната година в Направлението са направени следни-
те важни успешни стъпки:

• В сектор „Картографски и графични издания“ продължи 
работата по обогатяване на българската дигитална библиотека. 
Дигитализирани са 14 графични документа и са изготвени обясни-
телните текстове към тях.
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• В сектор „Музикални издания“ продължи архивирането на 

старите грамофонни плочи на CD с цел опазване на фондовете от 
звукозаписи.

• Положени са усилия за подобряване организацията на рабо-
та в сектор „Архив на българските печатни и други видове изда-
ния“. Осигурени са 700 кутии за депозитите на самостоятелните 
издания.

• В срок е извършено преместване на книгохранилището на 
АБК от с. Осоица в с. Мещица при изключително трудни условия 
и с помощта на колеги от цялата Библиотека. Най-голямата отго-
ворност и тежест поеха служителите от Направление „Специални 
колекции“. Конкретният им принос се изразява в 142 трудодни 
(без прекратяване на изпълнението на преките им служебни за-
дължения). Цялата организационна дейност по осъществяване 
на бригадите се съсредоточи в сектор „Издания по библиотечно 
дело“. Подреден е фондът от дисертации до 1979 г.

• Европейският документационен център се включи в 
проекта „Европа в София“, финансиран от Програма Европей-
ски проекти и развитие на гражданското общество на Сто-
личната община. Основна задача на проекта е запознаване на 
гражданите на столицата с информационните ресурси, посве-
тени на ЕС, намиращи се на територията на София и насърча-
ване на по-активното им и целенасочено използване. Нашият 
център взе участие в четирите събития в рамките на проек-
та: в читалище „Славянска беседа“, СУ „Св. Кл. Охридски“, 
УАСГ и информационното пътуване с ретротрамвай „Европа“. 
В дискусиите с гражданите на София представихме не само 
ЕДЦ с неговите колекции и услуги, но и възможностите, които 
предлага Националната библиотека със своите информацион-
ни ресурси като цяло.

• Техническото оборудване в Направлението е подменено и 
допълнено. Вече разполагаме с шест нови по-съвременни ПК и 
едно мултифункционално устройство. Улеснени са комуникациите 
и административната работа.

• Усвоено е голяма дарение от ПРООН – офис мебели и кни-
ги за фонда от чужди официални издания. С мебелите са посрещ-
нати не само неотложни нужди на секторите в Направлението, но 
и на други структури в НБКМ.

♦
ü Новото Направление се утвърди като единна структура 

в състава на Библиотеката и успешно изпълнява своите спе-
цифични отговорности за реализирането на общите за Библио-
теката цели и задачи.

ü Продължи работата по дигитализацията на издания 
от колекцията на графичните документи и включването им в 
българската дигитална библиотека.

ü В областта на библиографската и справочно-инфор-
мационната дейност целта е отделните сектори в структурата 
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на Направлението да се развиват като експертни центрове за 
специалните сбирки от документи.

ü За по-резултатното развитие на Направлението е не-
обходимо да се решат редица организационни и управленски 
въпроси, свързани с:

• подобряване на условията в сегашните и намиране на 
нови книгохранилища;

• назначаване на технически персонал в Архива на бъл-
гарските печатни и други видове издания.

• допълнително обучение на персонала по чужди езици, 
съвременни компютърни умения, работа с проекти.

Дигитална библиотека

Направление „Дигитална библиотека“ се създаде през 2009 г. 
на основата на съществуващото звено „Фотолаборатория–Дигита-
лен център“. Дейността му е насочена към изпълнение на следни-
те задачи:

• Дигитализация на документи от отделните колекции и фон-
дове на Националната библиотека с цел опазване и предоставяне 
за широк достъп на потребителите в интернет.

• Подготовка на дигиталните изображения за организира-
нето им в „Дигитална библиотека“ чрез компютърна програма 
DocuWare за свързване на въведената библиографска информация 
със заснетите изображения.

• Създаване и поддържане на дигитален архив.
• Организиране на виртуални колекции в портала Европейска 

дигитална библиотека чрез конверсия на база данни от DocuWare 
в XML международен формат DublinCore.

• Предоставяне на дигитални услуги за читатели.
• Художествено изработване на материали за изложби, орга-

низирани от Националната библиотека чрез заснемане по дигита-
лен път.

• Заснемане, обработка и подготовка за сайта на Библиоте-
ката на изложби и други културни, обществени и научни събития, 
провеждани в нея.

• Организация на работата на експертни групи в Национална-
та библиотека за усъвършенстване на критериите за селекция при 
дигитализацията и за определяне на приоритетите в дигитализа-
цията на колекциите.

• Организация и контрол по изработването на системата от 
стандарти за описание на колекциите и документите в тях, за усъ-
вършенстване на информационната структура на дигитализирани-
те обекти.

• Участие в национални и международни проекти за дигита-
лизация.
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Дигитализарани са документи от специалните колекции на 

отделите „Ръкописи и старопечатни книги“, „Български историче-
ски архив“, „Ориенталски сбирки“, сектор „Картографски и гра-
фични издания“ и от основния фонд на продължаващите издания. 
Сканирани са общо 35 396 файла на различни по вид документи:

• Ръкописи – 8861;
• Старопечатни, редки и ценни издания – 215;
• Архивни документи, включително снимки и портрети – 730;
• Графични документи – 695;
• Продължаващи издания за периода 1878–1944 г. – 24 895.

Заснетите дигитални изображения заедно с въведените към 
тях библиографски данни са качени за ползване в интернет:

• Създадени са 6 нови документни масива (кабинети в 
DocuWare);

• Направени са промени в 10 кабинета;
• Извършено е прехвърляне на документи от един докумен-

тен масив в друг (свалени и качени отново в DW) – 70 документа, 
9463 файла;

• Качени в DocuWare нови документи – 488 сигнатури (ар-
хивни документи), 730 документа за DW, 29 640 файла.

Осъществени са институционални поръчки за дигитализация 
и дигитални услуги за читатели в обем от 9061 файла. Сред тях 
по-важните са копията на документи и снимки за изложбите: ДА-
ПИС – 65 файла; „Българската Болградска гимназия – блян и реал-
ност – 150 години от нейното създаване“ – 236 файла; „Любен Ка-
равелов. Живот – дело – епоха“ – 348 файла; „Белгия – България – 
130 години дипломатически отношения. Минало и настояще“ – 21 
файла. Извършена е дигитализация на значителен обем материали 
по поръчки на институции като: Центъра за славяно-византийски 
проучвания „Акад. Иван Дуйчев“ – дигитализация на 2 броя ми-
крофилми – 1119 файла; Проект на Великотърновския универси-
тет с договор № 65/11.12.2008 г. (избрани кадри от 28 ръкописа) – 
4177 файла; МВР архив – 760 файла; проект на Църковния музей 
– 616 файла и др., а също и читателски поръчки. Приоритетно са 
изпълнявани заявки за дигитализиране на документи по проекти и 
задачи, в които участва Националната библиотека – на БИА, отдел 
„Ориенталски сбирки“, МЗС.

Във връзка с културната и издателската дейност на Библиоте-
ката са заснети, обработени и фоторедактирани всички проведени 
през годината изложби, научни и културни форуми, премиери на 
книги и други – общо 68 събития, отразени чрез 11 151 файла. 
Подготвени са дигитални копия за печатни издания на:

• Палеографски албум „Ръкописи и документални паметници 
от българските земи XIII–XVII в.“; 

• „Лична библиография на академик Александър Теодоров-
Балан“;
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• „Личен бележник на Петър К. Дънов“.
Важна дейност на Направлението през годината е организи-

рането на нашите виртуални колекции в портала Европейска диги-
тална библиотека. Извършено е инсталиране и конфигуриране на 
Repox OAI-PMH сървърно приложение и стартираха проби с него. 
Подготвена е база данни от DocuWare за изпращане за конверсия 
в международен XML формат DublinCore, който се разпознава 
от Repox, с цел създаване на метаданни с възможност да бъдат 
използвани по текущи и бъдещи национални и международни 
проекти. Създадени са виртуални колекции в портала Европейска 
дигитална библиотека и са предадени за одобрение. Пристъпи 
се към конвертиране на наличната база данни, съдържаща 60 931 
записа, от файлове в XML формат във от формат на DocuWare – в 
XML международен формат DublinCore. С изпълнението на тези 
задачи се финализира участието ни в проект TELPlus (в рамките 
на Програма eContentPlus на Европейската комисия) и Национал-
ната библиотека стана пълноправен член на Европейската диги-
тална библиотека. Организира и проведе „Ден на Европейската 
библиотека“ с участието на представители от централата на Евро-
пейската библиотека и участници от Националната библиотека, 
работили по проекта. С презентации по темата участваха двама 
представители от Направлението – Цветанка Панчева и Андрей 
Чакалов.

През 2009 г. се извършиха и някои подготвителни дейности, 
свързани с участието на Направлението в международни проекти 
като: BG0046 Дигитализиране и опазване на писменото богат-
ство на България (2009–2011); Световна дигитална библиотека; 
Проект IMPACT.

♦
ü Увеличен е обемът на дигиталните копия на докумен-

тите.
ü Дигитализираните материали от различните колекции 

на Националната библиотека са своевременно предоставяни 
за свободен достъп в интернет заедно с метаданните към тях.

ü Виртуалните колекции на Библиотеката са органи-
зирани и могат да бъдат ползвани на портала „Европейска 
дигитална библиотека“.

ü Нараснал е броят на заснетите и представени на сайта 
на Библиотеката културни събития, изложби и др.

ü Заложено е успешно начало в работата на Направлени-
ето по няколко международни проекта, свързани с дигитали-
зацията и с възможностите за разпознаване на съдържанието 
на документите.
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В Направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ и в „Копирния център“, както и в останалите направ-
ления и отдели, съхраняващи и обслужващи с фондове, се изпъл-
няват основните задачи, свързани с профилактиката и съхранение-
то им.

В Направлението постъпват материали за реставрация основ-
но от Направление „Ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство“.

От отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ не са постъпвали 
ръкописни документи за реставрация. Реставрирани и подвързани 
са 7682 бр. листове от старопечатни книги.

Голяма част от книгите, постъпили за реставрация, са в 
тежко състояние. Деформирани, с липса на подвързии, както и 
замърсени от восъци и лоени петна. За отчетния период в На-
правлението са консервирани и реставрирани книги от колек-
циите, които се съхраняваха в хранилищата в с. Подгорие. След 
проверка на колекцията от старопечатни книги в хранилището 
се оказа, че една част от тях са в застрашено състояние. След 
внимателно диагностициране на проблема са приети за консер-
вация и реставрация.

За отдел БИА са реставрирани 4268 бр. листове. Докумен-
тите, постъпили за реставрация от отдела, са в крайно тежко 
състояние. В сравнение с минали години през изтеклата 2009 г. 
почти всички документи са хидролизно разрушени от наличието 
на плесени, обезцветявания, вероятно от топлинни и термични 
въздействия. Хартията почти на всички документи е в състояние 
на напреднала оксидация, изписана с много силно разливащи се 
различни мастила, едни като единични документи или свързани в 
тефтери, тетрадки и дневници. Дневниците, тетрадките и тефтери-
те са с много деформирани подвързии и големи липсващи части от 
подвързиите. На всички са възстановени оригиналните подвързии 
и етикети. От сбирките на БИА много често постъпваха единични 
документи не за цялостна реставрация, а за поправки.

За отдел „Ориенталски сбирки“ са реставрирани 6188 бр. 
листове. Някои са в изключително тежко състояние, тъй като 
структурата на хартията е хидролизно разрушена под действи-
ето на плесени. По искане на отдела са реставрирани фондо-
вете „Русия“, „Азов“, „Ирак“, „Румъния“ и договори на Видин 
и Русе. Фонд „Русия“ се предостави на научна група по изто-
кознание от Руската академия на науките във връзка с между-
народен проект.

ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
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За Направление „Библиотечно обслужване“ са реставрира-

ни 6178 бр. листове. През 2009 г. в Направлението ни постъпват 
много книги и периодика от средата на ХІХ в., чиято хартия е 
силно окислена, разрушена и замърсена. Книгите, поради го-
лямото им търсене, са в много тежко състояние, силно чупливи 
и пожълтели и след реставрацията са подвързани и върнати в 
книгохранилищата.

Започна и реставрацията на колекцията от стенографски 
дневници на IV Обикновенно народно събрание. При тях се при-
ложи методът за масова консервация – ламинация. След консер-
вацията са върнати в Направлението за дигитализация, след което 
ще бъдат подвързани.

За Направление „Специални колекции“, отдел „Официални и 
архивни колекции“ – 517 бр. реставрирани листове.

Сектор „Картографски и графични издания“ – 250 бр. рестав-
рирани листове.

От този сектор постъпиха цветни и черно-бели графики в теж-
ко състояние поради хидролизното разрушаване на хартията, допъл-
нително катализирано от окислителните продукти и прах, навлезли 
дълбоко в структурата на влакната. По-голямата част от постъпили-
те документи са графики, а картите са под формата на диплянки, на 
които след реставрация е върнат първоначалният вид.

Дарение на Теодор Димитров
През март 2009 г. пристигнаха около 200 книги от дарението 

на Теодор Димитров. Получени са от митницата в кашони, намок-
рени при транспорта, деформирани, силно замърсени и разруше-
ни, а също и хидролизно увредени от плесени. Книгите са почис-
тени и обработени.

Външни поръчки
През 2009 г. е реставрирана част от ценен Коран, предназна-

чен за подарък на шейха на Катар.
От частни лица постъпиха за реставрация единични броеве 

възрожденски вестници и отделни коли от старопечатни книги.
Във връзка с 100-годишнината на Природен парк „ Витоша“ 

се извърши реставрация и подвързия на книгата от 1937 г . „Ко-
ментар ръководство по Закона за горите от 1925 година (Съдебна 
практика)“ и получихме изключително признание за оказаното 
съдействие от ръководството му.

През 2009 г. започна работата по проекта „Ръкописни и доку-
ментални паметници от българските земи XIII–XVII век“, който се 
финансира от фонд „Научни изследвания“ при МОМН. В Направ-
лението постъпиха 5 бр. ръкописи, събрани в книжни тела, от които 
се реставрираха отделни листове. Всички ръкописи са собстве-
ност на Църковния историко-архелогически музей при Българска-
та патриаршия. Ръкописите са с кожени подвързии, силно пре-
съхнали и деформирани, с малки липсващи части. Книжните 
тела са в изключително тежко състояние с влошено физико-хи-
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мично състояние на хартията. Мастилата и текстовете са увредени 
от големи водни и плесенни петна. След предварително описание 
и анализ са избрани методите за реставрация. Общият брой рес-
таврирани листове е 1180.

Профилактика на фондовете в хранилища и читални зали
Проведена е задължителна профилактика на 29 400 линейни 

метра от фондовете на „Книгохранение“ и 5600 линейни метра в 
читалните зали. Обезпрашаването на хранилищата и читалните 
зали през 2009 г. става с двете професионални машини „Rainbow“, 
с което чувствително се подобри микроклиматът в помещенията.

С усвояването на новото хранилище от отдел „Ръкописи и 
старопечатни книги“ всички книги, преместени от с. Подгорие, са 
обезпрашени и дезинфекцирани преди подреждането им.

През 2009 г. е продължен договорът за дезинфекция, дезин-
секция и дератизация с фирма „Пали Пест Протект“, която из-
вършва профилактика в Библиотеката на всяко тримесечие.

Опазване на фондовете в книгохранилищата извън цен-
тралната сграда

Проблемът с липсата на място и през отчетната година нало-
жи непрекъснати размествания, за да се подредят новопостъпва-
щите книги и томовете продължаващи издания.

През месеците май и юли са организирани бригади за:
• склада в „Изгрев“, където са пренесени и подредени около 

700 т. микрофилмирани вестници;
• основен фонд, откъдето се изнесоха около 87 000 т. отчи-

слени, неползвани от читатели стари продължаващи издания, като 
заглавията са предложени за ползване на други библиотеки;

• в долния склад са пренаредени около 26 400 т. списания.

През изминалата година усилията на ръководството на Библи-
отеката и целия колектив най-после се увенчаха с успех с предос-
тавянето на сграда в с. Гуцал, която да се използва за хранилище 
на библиотечни материали.

През април 2009 г. започна пренасянето на част от Архива на 
българската книга от с. Осоица. 

Служителите положиха усилия за пакетирането, връзването и 
подреждането на около 280 000 регистрационни единици.

В бригадата са взели участие над 80 служители от всички 
звена на Библиотеката.

Работните дни са 399.
От планираните дейности в с. Бенковски се осъществи марки-

рането на томовете вестници, които след преглеждане от комисия 
ще се отчислят, и започна пренасянето на чуждестранната перио-
дика в новото хранилище в с. Гуцал.

Ксерокопиране на библиотечни материали
Общо през годината са изработени 755 652 хартиени копия, 

от които:
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– 694 098 за нуждите на потребителите;
– 27 556 копия за библиотечния фонд;
– 33 998 копия за административни нужди и служебни цели;
– 6092 дигитални копия.
През отчетната година копирният център работи със 7 копир-

ни машини:
Minolta 6001 – 2 бр., Minolta 4000 – 1 бр., Minolta-C 350 

(цветна) – 1бр., Ricoh Aficio – 1 бр., Ricoh 015 – 1 бр., Xerox M 
35 – 1 бр. Центърт разполага и с машина за подвързване на спи-
рала, компютърна система за заснемане на дигитални копия от 
нестандартни формати подвързани вестници, списания, карти и 
др. на черно-бели и цветни оригинали.

♦
ü Завърши работата по реставрацията на документите 

от дарението на Теодор Димитров.
ü Реставрацията на документите по проекта „Ръкописни 

и документални паметници от българските земи XIII–XVII 
век“ се изпълнява в срок.
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Научна и научно-приложна дейност*

Отчетът за научната работа в Националната библиотека през 
2009 г. е структуриран като последователно отразяване на резул-
татите от разнообразните научни дейности, извършвани в Библи-
отеката. Резултатите от работата на трите научни секции са обе-
динени в общата структура на таблиците за отчитане на научната 
дейност, за да се постигне по-ясна цялостна картина на научния 
живот в Библиотеката. Тази структура се спазва през последни-
те години за съпоставимост както на резултатите от работата на 
научните сътрудници в различните научни секции, така и между 
отчетите за отделните години и съответно да се очертаят евентуал-
ните тенденции или проблеми.

В отчета за 2009 г. са включени завършените и публикувани 
изследвания през годината. Отбелязани са също и теми, по които 
се работи в течение на няколко години и които ще бъдат завърше-
ни по-късно. Посочват се и научните теми и изследвания, работата 
по които е спряна временно, но не са заличени от плановете на 
отделните секции. В Библиотеката работят няколко души, които не 
са научни сътрудници, но имат научни звания. Някои от тях през 
годината са имали публикации или участия в научни форуми по 
тематиката на научните изследвания в Библиотеката. 

 
1. Научен потенциал на Библиотеката
През 2009 г. в Националната библиотека са работили 24 на-

учни сътрудници. Те са разпределени по научни звания и научни 
степени, както следва:

научни звания научни секции

библиография библиотекознание книгознание … общо

научен сътрудник III-I
старши научен сътрудник II ст.
старши научен сътрудник I ст.
научни степени
доктор
доктор на науките
докторанти

3
2
–

2
–

4
2
–

2
–

4
7
2

11
1
1

11
11
2

15
1
1

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЗИЦИИ

*Част от дейностите, посочени тук (напр. експертната, участията в международните 
проекти, форуми и др.), имат свое самостоятелно място в отчета, тъй като са част от основните 
дейности на Библиотека и се изпълняват както от научния персонал, така и от  всички сътрудници. 
Отчетът за научната и научно-приложна работа в Библиотеката се публикува в този вид, тъй като 
нашият стремеж е да покажем една интегрирана картина на тази важна за Библиотеката дейност.
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В научните секции по библиография и библиотекознание про-

дължават да членуват и трима сътрудници от други библиотеки: 
ст.н.с. д-р Радка Колева, н.с. Славка Шопова от Народната биб-
лиотека „Иван Вазов“, Пловдив и Живка Радева от Регионалната 
библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново. Отчетът съдържа 
и тяхната научна продукция. Сътрудничката на Библиотеката Де-
ница Кръстева продължава редовна докторантура към Катедрата 
по библиотекознание, научна информация и културна политика на 
СУ „Св. Климент Охридски“ и отчита научната си дейност към 
катедрата.

2. Дисертации и хабилитации
През 2009 г. успешно е защитена дисертацията на сътруднич-

ката на Библиотеката Ружа Делчева, подготвена към Катедрата по 
библиотекознание, научна информация и културна политика на 
СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Индекси на разрешените и 
забранени книги в Средновeковна България“.

Дисертационният труд на Цветолюб Нушев за получаване 
на научната степен „доктор на историческите науки“ на тема 
„Българското националнореволюционно движение 1856–1912 г. 
Извори. Историография. Проблеми“ е подготвен във вариант за 
защита. Румен Ковачев е представил вариант за зачисляване на 
работата си „Жизнено пространство, инфраструктура и населе-
ние в казите и нахиите на Никополския санджак според осман-
ски регистри от ХVI век“ за получаване на научната степен „док-
тор на историческите науки“. Работата по дисертацията на Мар-
лена Димова „Приписките в гръцките старопечатни книги, съх-
ранявани в НБКМ“ е продължила и през 2009 г. Деница Кръстева 
продължава подготовката на дисертацията си към Катедрата по 
библиотекознание, научна информация и културна политика на 
СУ „Св. Климент Охридски“.

3. Публикувани и завършени научни изследвания
През годината са публикувани четири монографични труда, 

чиито автори или съставители са членове на научните секции към 
Библиотеката: 

Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръковод-
ство за библиотечни мениджъри / Ваня Грашкина-Минчева, Анета 
Дончева, Александър Димчев. – София : Унив. изд. Св. Климент 
Охридски, 2009. – 125 с.

Полски автори, преведени на български език 1864–2008: Биб-
лиографски указател / Състав., библиогр. ред. и авт. на предг. Еле-
на Янакиева и др. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 
2009. – 359 с.

Колева, Р. Народната библиотека в Пловдив : Архивни хро-
ники : [В 2 т.]. Т. 2. 1945–2009 / Радка Колева, Емил Стоицов. – 
Пловдив : НБИВ, 2009. – 44 с. 

Колева, Р. Кадрафил – върхът на безсмъртието / Състав. Радка Ко-
лева и др. – Пловдив : Акад. изд. ВУ Земеделски колеж, 2009. – 168 с.
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Излезе от печат един сборник статии с участието на сътруд-

ници на Библиотеката като съставители и автори на статии:
Пътят към книгите и информацията : Юбил. сб., посветен на 

на 65-год. на Татяна Янакиева / Състав. и ред. А. Тотоманова, Цв. 
Панчева. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2009. – 
456 с. (44 статии от областта на книгознанието, библиотекознание-
то и библиографията, от които 12 от сътрудници на НБКМ).

Сътрудниците на Библиотеката отчитат 2 студии и 50 публи-
кувани статии (4 предадени за печат, 326 стр.) в издания на Библи-
отеката и на други институции.

Те са намерили място в следните сборници...:
Пътят към книгите и информацията : Юбил. сб., посветен 

на на 65-год. на доц. Татяна Янакиева; Рецепция на руската лите-
ратурна класика в България 1878–1912; Книгоиздаване и медии; 
Приятели на науката : Сборник в чест на проф. Тодор Балкански; 
Сборник радова Византолошког института; Яворов – литератур-
ни и биографични сюжети; Българската университетска архи-
вистика като образователен модел – история и бъдеще : Универ-
ситетски четения по архивистика; Сборници, посветени на проф. 
Йордан Пеев, на проф. Кр. Станчев и проф. Ал. Наумов, на Св. 
Николова и др.

...и периодични издания:
сп. Библиотека, Проблеми на изкуството, Полиграфия, За 

буквите – О писменехъ, сп. Везни, Organizacija znanja, Историче-
ски преглед, Архивен преглед, Македонски преглед, Годишник на 
Висшия ислямски институт и др.

Дейности по научния профил на Библиотеката
Съставителство на описи и каталози на ръкописи, ката-

лози на старопечатни, редки и ценни издния, обзори на ар-
хивни фондове, описи на документи, документални сборници, 
палеографски албуми:

През 2009 г. са публикувани три документални издания, един 
опис и един каталог на ръкописи, подготвени от или с участието 
на научни сътрудници от Библиотеката:

Учредително българско народно събрание в Търново, 1879 г. 
: Дневници / Състав. и предг. М. Бошнакова. – София : Нар. събра-
ние на РБ; НБКМ, 2009. – 216 с.

Васил Левски : Документи. Т. 2. / Състав. К. Шарова, Т. Томова, 
Цв. Нушев ; Ред. Д. Дойнов. – София : Златен змей, 2009. – 324 с.

Христо Ботйов : Документи. Архив. Факсимилно издание с 
разчетен текст и коментар / Състав. Н. Жечев, Цв. Нушев. – София 
: Български писател, 2009. – 336 с.

Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия 
и архивен институт – София. Т. 1. Библейски книги / Състав. Б. 
Христова, Е. Мусакова, Е. Узунова. – София : Борина, 2009.

Kenderova, St. Catalogue des manuscripts orientaux du 
Département d’études turques de l’Université de Strasbourg. – Roma : 
Istituto per l’Oriente C. A. Nallino, 2009. – 272 p.
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Работено е текущо в различен обем върху 2 описа на ръкопи-

си и документи и 3 каталога:
Опис на украсените славянски ръкописи в НБКМ. Т. 1. ХІ–

ХІV в. Ч. 1. Псалтири, евангелия, апостоли; Опис на Сбирка 
„Портрети и снимки“. Т. ІV.; 

Каталог на административните названия селищата и крепо-
стите по територията на Османската държава в периода на ней-
ното съществуване; Каталог на източните ръкописи от фонда на 
Ориенталския отдел. Т. I, II, III, IV; Каталог на Библиотеката на 
Осман Пазвантоглу. 

Временно е преустановена работата по подготовката на:
Опис на гръцките ръкописи в Народната библиотека, Опис 

на документи от ХVІІІ в., съхранявани в БИА и Епистоларното 
наследство на Марин Дринов, които остават като дългогодишни 
научни задачи, както и Каталог на ръкописите от Томбул джамия 
(Шуменската сбирка). Т. І. Религиозни науки.

За 2009 г. научните секции към Библиотеката отчитат текуща 
дейност по съставителство на следните бази данни:

– База данни „Контролен файл на имената на българските и 
преводните автори“;

– База данни „Списък на имената и биографични сведения за 
загиналите вследствие на политически репресии след 9.ІХ.1944 г.“;

– База данни на Адресите на българските издатели в Наци-
оналната агенция за ISBN.

Продължава текущо и подготовката на 3 монографии, доку-
ментални издания и албуми:

Етюди върху средновековни български ръкописи; Личен бе-
лежник на Петър К. Дънов от 1899 г.*

Никополският санджак от края на ХV–ХVІ в. според осма-
нотурски описи: Административно устройство, население и сто-
панство.

Подготовка на издания на ръкописни паметници, доку-
менти и извороведчески издания:

През 2009 г. временно е преустановена работата по следните 
дългогодишни научни задачи (4 документални и извороведчески 
издания):

Издирване, транслитерация на латиница и издаване на 
османски извори за историята на Балканите през ХV в.; Мемо-
арите на Васил Диамандиев; Ръководство по фотография на 
А. Карастоянов; Албум Илинденско-Преображенско въстание и 
Албум Знаци за легализиране в османотурските документи.

Проекти за нормативни документи (закони, правилници, 
инструкции, стандарти), програми за развитие на Библиотеката:

През 2009 г. Народното събрание прие Закон за обществените 
библиотеки. Сътрудници на Библиотеката участваха в подготовка-

*Факсимилно издание с разчетен текст и коментар, вече отпечатано.
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та на първоначалния текст на законопроекта в рамките на проекта 
на Българската библиотечно-информационна асоциация „Правна 
регулация за библиотеките и библиотечно-информационните дей-
ности в България“. След приемането на закона те продължиха ра-
ботата по изготвяне на предвидените в него подзаконови докумен-
ти, правилник на НБКМ, стандарти за библиотечно обслужване и 
др. Научните сътрудници от Библиотеката участваха и в подготов-
ката на текстовете на предложенията за промени и допълнения в 
Закона за задължителното депозиране на печатни и други произве-
дения, приети също през 2009 г.

През годината продължи осъществяването на проекта „Вир-
туална библиотека – България“ – I етап. Двете работни групи „Ре-
форми“ и „Развитие“ продължиха текущо дейността си в основни-
те направления: структурни реформи в областта на организацията 
на основни библиотечни дейности и разработване нормативни ма-
териали за нуждите на внедряването на новия програмен продукт 
COBISS, който ще бъде в основата на изграждането на Единната 
национална библиотечно-информационна система. Ръководството 
на работните групи се осъществява от научни сътрудници от Сек-
цията по библиотекознание.

Довършени са преводът, форматирането и сравняването на 
българския с английския текст на трите основни формата на сис-
темата COBISS: COMARC/B, COMARC/A и COMARC/H, в които 
са отразени последните актуализации в оригинала. Допълнително 
е редактиран и актуализиран съкратеният национален вариант на 
класификационна схема (УДК) за индексиране и търсене в споде-
лената база данни COBIB.BG (Приложение G към COMARC/B).

Научни сътрудници от Библиотеката са между ключовите 
експерти в началния етап от осъществяването на съвместната ини-
циатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за 
развитие – Програма „Глоб@лни библиотеки – България“.

В рамките на дейността на Техническия комитет по архивна, 
библиотечна и информационна дейност (ТК 16) към Българския 
институт по стандартизация с участието на сътрудници на Библи-
отеката е преведен, адаптиран или редактиран един международен 
стандарт (ISO) от отрасъла „Информация и документация“, свър-
зан с библиографската, информационната и издателската практика.

Библиографски трудове
През годината е публикуван тематичен библиографски ука-

зател:
Полски автори, преведени на български език 1864–2008: Биб-

лиографски указател / Състав., авт. на предг., библиогр. ред. Еле-
на Янакиева и др. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 
2009. – 359 с.

Във връзка с очакваната промяна на програмното осигурява-
не в Библиотеката през 2009 г. не е работено по изграждането на 
библиографските бази данни „Български календари 1878–1944“ 
и „Български музикални издания 1878–1944“. Продължена е час-
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тично работата по издирване и описване на документи за БД „Бъл-
гарски картографски издания 1878–1944“. Не е работено и върху 
библиографския указател „Иван Вазов. Т. 3. Публикации за Иван 
Вазов в България. 1906–1921“.

Преводни издания
Изложение на международните принципи на каталогизация-

та и речник на термините. (Превод на български на окончателния 
текст на документа Statement of international cataloguing principles, 
приет от Секцията по каталогизация на ИФЛА на годишната кон-
ференция на организацията през август 2009.)

http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-bg.pdf

Рецензии и отзиви
Научните сътрудници в библиотеката отчитат 3 рецензии за 

публикации, 7 рецензии за защита на докторати и хабилитации, 11 
рецензии за дипломни работи на студенти от бакалавърски и ма-
гистърски програми по библиотекознание, информационни науки 
и книгознание.

Редакторство
В Библиотеката се извършва голяма по обем редакторска 

работа, свързана с подготовката за издаване на сборници, библи-
ографии, бази данни, текущо издавани периодични издания и др. 
Редактирани са 11 издания (3159 стр.) Тази дейност обхваща и 
редактирането на поддържани текущо бази данни (БД на отделни 
серии от текущата национална библиография, на адресите на из-
дателствата и на книгите под печат, контролните файлове на име-
ната на автори). Във връзка с въвеждането на новата интегрирана 
библиотечна система COBISS в българските библиотеки текущо 
се работи върху превода и редактирането на основни инструктив-
ни документи, ръководства и интерфейса на софтуера. Научните 
сътрудници отчитат над 17 720 редактирани машинночетими биб-
лиографски записа. Като завършени и публикувани през тази го-
дина са отчетени следните, редактирани от сътрудници в научните 
секции на Народната библиотека трудове:

Пътят към книгите и информацията: Юбил. сб., посветен на 
на 65-год. на Татяна Янакиева / Състав. и науч. ред. А. Тотомано-
ва, Цв. Панчева. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 
2009. – 456 с.

Трудове на студентското научно общество при СВУБИТ. 
Т. IV, 2009. – София : За буквите – О писменехъ, 2009. – 646 с.

Редакция на Сериите 1, 4 (за 2007 г.) и Серия 8 от ТНБ.
Сп. Библиотека 1–6 кн./ 2009, 388 с. Списанието се издава от 

Националната библиотека, главният редактор и 5 от членовете на 
редакционната колегия са научни сътрудници към Библиотеката.

Сътрудници на Библиотеката участват в редакционните коле-
гии и на списанията Годишник на НБИВ, Scripta & e-Scripta, Родо-
пика, Родинознание и генеалогия.
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Доклади и съобщения на научни форуми
Библиотеката отбеляза участие в национални научни конфе-

ренции с 16 доклада:
Национална научна конференция „Между традицията и 

модерността: Книги, печатни комуникации, регионални медии“, 
Велико Търново; Национална научна конференция „Благотвори-
телността в България: Традиции, исторически измерения и аспек-
ти“, Кюстендил; Национален семинар по електронно обучение, 
библиотеки, четене, комуникации, Велико Търново, ноември 2009; 
VІІ национална научна конференция с международно участие 
„България – кръстопът на култури и цивилизации“; XIX нацио-
нална конференция на ББИА „Библиотеките и културното наслед-
ство“, Хасково, 2009; Ден на Европейската библиотека в Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; Научна конфе-
ренция по случай 50 г. справочна дейност, РБ „Ст. Чилингиров“, 
Шумен; ХVІІ интердисциплинарен колегиум по старобългарска 
литература и култура, посветен на Ст. Кожухаров; Охридско-Де-
бърското въстание от 1913 г. и българо-албанските отношения, 
София; Рилският манастир през окото на фотообектива; Форум 
Реставрация –2009.

Сътрудници на Библиотеката са участвали с 8 доклада в меж-
дународни конференции в България и в чужбина:

XVII международна конференция на COBISS, Марибор, 
2009; Междунационална кръгла маса „Османските регистри из-
вор за историята на Балканите ХV–ХІХ век“; ХХХI годишна кон-
ференция на MELCOM, Казан, 2009; Кръгла маса, организирана 
от научен екип „Иранският и индийският свят“ към Френската 
академия на науките; VII международна кръгла маса „Александър 
Теодоров-Балан: живот и дело“, София, 2009.

Изнесени са и 2 доклада на регионални конференции.
През 2009 г. научните сътрудници в Библиотеката са изне-

сли общо 26 научни доклада, 8 от които са на международни 
форуми.

Експертна дейност
Експертната дейност на научните сътрудници се изразява в 

участието им като специалисти в професионални съвещателни ор-
гани към самата Библиотека, междуведомствени комисии, специ-
ализирани научни съвети и научни комисии към ВАК, извършване 
на експертни оценки по въпроси, свързани с фондове и материали 
от други библиотеки, консултации за колеги и граждани. Научни 
сътрудници от Библиотеката продължават да участват в работата 
на: Специализираните научни съвети по библиотечно-информаци-
онни науки, по литература и по изкуствознание и изобразителни 
изкуства към ВАК, Научните съвети на Македонски научен ин-
ститут и Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. 
Ив. Дуйчев“, Техническия комитет по архивна, библиотечна и 
информационна дейност към Българския институт за стандар-
тизация (ТК 16 по АБИД), редколегията на сп. „Родознание и 
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генеалогия“, международния редакционен съвет на сп. Scriptа & 
e-Scripta, LIBER Manuscript Librarians Group.

Като експерти те са привличани и за участие в научно-попу-
ляризаторски дейности като организиране на изложби. Специа-
листи от Националната библиотека са участвали в подготовката 
на 4 изложби, на които са показани пред публиката документи от 
фондовете на Библиотеката:

„Любен Каравелов – живот – дело – епоха“;
„130 години българо-белгийски дипломатически отношения“;
„Болградското централно училище. Блян и реалност“ – по 

случай 150 години от създаването му;
„Културното наследство на Рилския манастир – състояние и 

перспективи на проучването, опазването и реставрирането му“.
През 2009 г. работата по прехвърляне на съществуващите в 

Библиотеката библиографски и контролни записи във форматите 
COMARC/B и COMARC/A навлезе в решаващия си етап. Бяха 
подготвени, текущо изпращани в IZUM и редактирани след връ-
щането им Таблици за прехвърляне на библиографски записи от 
формата на НБКМ във формат COMARC за следните бази данни:

• „Чуждестранни книги 1992–2006“ (CATF);
• „Статии от български списания и сборници 1992–2008“;
• „Български книги 2007“ и „Български дисертации 2006–

2007“;
• „Български книги 1990–1991“;
• Серии в Националната библиография;
• „Контролен файл на имената на лица в НБКМ“;
• „Контролен файл на предметните рубрики за универсален 

библиотечен фонд“.
Отделните научни секции отчитат голям брой консултации и 

специализирани писмени справки, свързани с разчитане на осма-
но-турски документи, оценка на архивен писмен материал, екс-
пертизи на епиграфски паметници, методическа помощ за изготвя-
не на библиографски указатели и справки и проблеми на комплек-
туването и организацията на библиотечните фондове.

Преподавателска дейност
Хабилитираните научни сътрудници от Библиотеката са 

канени като хонорувани преподаватели в различни висши учи-
лища. Повечето от тях подготвят и изнасят цялостни курсове 
по тематика, свързана с тяхната по-тясна специализация. На-
учни сътрудници от Библиотеката се включват с лекции и в 
квалификационни семинари, организирани от библиотеките в 
страната:

„Краеведска библиография“ – за специалност „Библиотечно-
информационни науки“ в СУ „Св. Климент Охридски“;

„Краезнание и краеведски БД“ – за специалност „Библиоте-
кознание и библиография“ в СВУБИТ;

„Видове комуникации в медиите (печат, книга)“ – курс лек-
ции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
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„Книгоиздателски бизнес“ – курс лекции във ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий“;
„Българско книгознание“ – курс лекции за специалност “Кни-

гоиздаване“ във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“;
„Краезнание и медии“ – курс лекции и упражнения за специ-

алност „Журналистика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
„Теория и методика на предметизацията“ – курс лекции и уп-

ражнения за специалност „Библиотечни и информационни науки“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“;

„Стратегии на информационно търсене“, „Информационно 
осигуряване на културните дейности“ – курс лекции за магис-
търска програма „Управление на информационните ресурси“ за 
специалност „Библиотечни и информационни науки“ в СУ „Св. 
Климент Охридски“;

„Биографски информационни системи“ – курс лекции за спе-
циалност „Библиотечни и информационни науки“ в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“;

„Феноменология на българската ръкописна книга“ – програма 
за магистри при Националната художествена академия;

„Bulgarian Visual Culture – Middle Ages and Renaissance“ за 
студенти по културология от Словения, по програма „Visualising 
the Text in Bulgarian Medieval Manuscripts (to the 14th century)“;

„История и организация на достъпа до архивите“, „Архиви и 
общество“ и „Историческа документалистика“ – курсове лекции и 
упражнения за специалност „Архивистика“ в ИФ на СУ „Св. Кл. 
Охридски“;

„Османски език“ и „Увод в османотурската дипломатика и 
палеография“ – курсове лекции и упражнения към специалност 
„Тюркология“ в СУ „Св. Климент Охридски“;

„Архивни сбирки и колекции в НБКМ“, „Архив на Българ-
ското възраждане“ – лекции за студенти от ИФ в СУ „Св. Климент 
Охридски“;

„Специални фондове и мястото им в съвременната библиоте-
ка“ – курс лекции за специалност „Библиотечни и информационни 
науки“ в СУ „Св. Климент Охридски“;

„Историческа документалистика“ – упражнения за студенти 
от I курс на специалност „Архивистика“ в ИФ на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“;

„Опазване на библиотечни материали“ – курс лекции за спе-
циалност „Библиотечни и информационни науки“ и специалност 
„Архивистика и документалистика“ в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“

През 2009 г. сътрудниците от научните секции към Нацио-
налната библиотека са подготвили 19 курса лекции и са провели 
общо 438 ч. лекции и 143 ч. упражнения със студенти от висши 
училища.

През годината са изнасяни и лекции пред студенти от специ-
алност „Библиотечни и информационни науки“ към Философския 
факултет на СУ, СВУБИТ, специалност „Книгоиздаване“ във Фа-
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култета по журналистика и масови комуникации на СУ и др.; за 
запознаване с основни дейности и отдели на Библиотеката (аген-
циите за ISBN и ISSN, БИА и др.) пред студенти по културология 
от Словения и пред студенти в American Research Center – Sofia. 
Водени са упражнения на студенти от СВУБИТ, специалност 
„Библиотечни и информационни науки“ на ФФ на СУ, семинарни 
занятия със студенти от ИФ на СУ („Архиви и общество“ и „Исто-
рическа документалистика“) и др.

Двама научни сътрудници са били ръководители на 2 докто-
ранти и 4 дипломанти.

♦
В отчетите на трите научни секции към Националната 

библиотека за 2009 г. са застъпени всички направления на на-
учната дейност, определени от задачите и функциите на инсти-
туцията.

ü През изминалата година броят на научните сътрудни-
ци е останал непроменен в сравнение с предходната година 
– 24 (24 – 2008 г., 23 – 2007 г.). Няма промяна и в статута на 
отделните научни сътрудници: запазва се същото съотноше-
ние между младши и старши (13 ст.н.с./11 н.с.), не е променен 
и процентът на научни сътрудници с научна и образователна 
степен „доктор“ (70%). Подготвена е за обсъждане и защита 
една дисертация за научната степен „доктор на науките“ и е 
започнала подготовката на още една.

ü Излези са от печат 10 издания с участието на сътруд-
ници от научните секции към Библиотеката като автори 
или съставители (3 монографични изследвания, 1 сборник 
статии, 1 тематичен библиографски указател, 3 докумен-
тални издания, 1 опис и 1 каталог). Две от тях са издания на 
Библиотеката, а останалите са плод на сътрудничество с ав-
торитетни външни издателства, което показва интереса на 
културната общественост към научната продукция на На-
ционалната библиотека. Между публикуваните и завърше-
ни научни изследвания през 2009 г. са посочени две студии 
и 50 статии в научни сборници и списания. Намалението 
на този показател продължава и през 2009 г. (2007 г. – 77; 
2008 г. – 67; 2009 г. – 50). Като успех може да се отбележи 
утвърждаването на полезната традиция за подготвяне и 
издаване на сборници със статии, посветени на юбилеи на 
изявени представители на библиотечно-библиографската 
колегия. През изминалата година Библиотеката подготви 
и издаде четвъртия пореден сборник (Пътят към книгите 
и информацията). Научните сътрудници отчитат текуща 
работа по изследвания в рамките на научния профил на 
Библиотеката, които се подготвят в течение на няколко 
години (1 монография, 2 описа, 3 каталога, съставителство 
на 3 бази данни). Временно е прекратена работата върху 
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2 описа, 5 документални издания, 1 каталог, 1 албум, 3 ре-
троспективни и 1 персонална библиография.

ü В рамките на основната дейност по профила на Библи-
отеката като научен институт изпъква същественото участие 
на научните сътрудници в разработването и осъществяването 
на проекти от голямо значение за развитието на институцията 
и библиотечното дело в страната. Продължава реализирането 
на проектите „Виртуална библиотека – България“ и „Диги-
тална библиотека“. Ръководството на тези проекти и голяма 
част от текущата работа по тях е част от експертната дейност 
на научните сътрудници от Библиотеката. Отчетено е и тяхно-
то съществено участие в организирането и началните стъпки 
в осъществяването на проекта „Глобални библиотеки – Бълга-
рия“, което ще продължи и през следващите няколко години. 
През годината в резултат на усилията за осъществяване на 
проекта на Българската библиотечно-информационна асоци-
ация „Правна регулация за библиотеките и библиотечно-ин-
формационните дейности в България“, в който взеха участие 
няколко научни сътрудници от Библиотеката, Народното съ-
брание прие дългоочаквания Закон за обществените библиоте-
ки. В рамките на същата дейност са подготвени, предложени и 
одобрени поправки в Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения. Експертната дейност на науч-
ните сътрудници съпровожда почти всички новости в област-
та на библиотечната технология (внедряването на интегрира-
ната система COBISS, дигитализацията на библиотечни мате-
риали и др.), както и замисъла и реализирането на начинания 
за популяризиране на библиотечните фондове (4 изложби).

ü През 2009 г. сериозно намаля броят на докладите, с 
които научните сътрудници са участвали в различни меж-
дународни, национални и регионални научни форуми – 26 
(2008 г. – 51), от които само 8 на конференции с международ-
но участие и само 1 извън страната. Забелязва се обаче зна-
чително увеличение на количествените измерения на препо-
давателската дейност на научните сътрудници. Броят на кур-
совете от лекции продължава да се увеличава (2009 г. – 19; 
2008 г. – 18; 2007 г. – 14). След известно намаление през пре-
дишната година, броят на часовете за лекции достига отново 
равнището от 2007 г. (2009 г. – 438; 2008 г. – 375; 2007 г. – 440), 
а часовете за упражнения намаляват почти наполовина (2009 г. 
– 143; 2008 г. – 310; 2007 г. – 300). При сравнението на данни-
те с предишни години може да се направи заключението, че 
вече 75% от научните сътрудници развиват преподавателска 
дейност и че в рамките на общата заетост с преподаване, ча-
совете за упражнения имат все по-малък относителен дял. 
За участието на научните сътрудници от Библиотеката в 
цялостния образователен процес говори и привличането им 
като научни ръководители на докторанти (2), дипломанти (4) 
и рецензенти на дипломни работи (11) във висшите училища. 
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Може да се отбележи и активното участие на членовете на на-
учните секции в дейността на Специализирания научен съвет 
по библиотекознание и информационни науки (БИН) и Специ-
ализирания научен съвет по изкуствознание и изобразителни 
изкуства (ИИИ) като членове на съветите и рецензенти на ди-
сертационни и хабилитационни трудове (7).

ü Ръководителите на секциите отбелязват известно за-
бавяне в изпълнението на някои планови задачи за сметка на 
участие в научни начинания, които не са били предварително 
планирани, но представляват съществен принос за научната 
дейност на Библиотеката. Оценяват се положително усилията 
на сътрудниците за изпълнението на различните научни дей-
ности и техния гъвкав подход при съчетаването на текущата 
производствена работа с изпълнението на научните планове в 
определения обем. За някои от направленията на научната ра-
бота (библиографознание и библиотекознание) за пореден път 
се отчита недостиг на работно време за научни задачи, както и 
необходимост от нови по-млади попълнения, които постепенно 
ще поемат проблематиката, работата и задачите от по-възраст-
ните си колеги. Тези наблюдения се допълват и от обективни-
те данни за броя на членовете на двете научни секции, който 
намалява с всяка изминала година и вече съставлява по-мал-
ко от половината от общия брой на научните сътрудници.

ü Като цяло количествената оценка на отчетите на на-
учните секции не дава повод за отбелязване на значителни 
различия в обема на научната дейност в сравнение с послед-
ните няколко години. При по-подробно сравнение на данните 
може да се установи периодично покачване или намаляване 
на параметрите на количествените измерения на различните 
научни и научно-приложни дейности, но общата тенденция е 
към увеличение. От значение е да се отбележи, че това се на-
блюдава при намаляването с около 15% на абсолютния брой 
на научните сътрудници в Библиотеката за последните десет 
години (1999 г. – 28; 2009 г. – 24). Обективните различия в ха-
рактера на научните разработки в трите основни направления 
на научната работа в Библиотеката не дават възможност за 
сравнителна оценка на тяхното качество и затова тя не е зада-
ча на този отчет.

Издателска дейност

Въпреки кризата издателската дейност на Библиотеката, ко-
ято се осъществява от Редакционно-издателския отдел (РИО) и 
Печатната база, през изминалата 2009 г. е много резултатна, което 
се вижда и от цифровите показатели за подготвените и отпечатани 
издания:
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Редакционно-издателски отдел:
• Самостоятелни, периодични и продължаващи – 10 бр., пе-

чатни коли – 95.
Подготвени за печат, но неотпечатани – 10 бр., печатни коли – 

103.            
              
      Общо: 198,00 печатни коли

Печатна база:
• Издания на НБКМ:
1. Сп. „Библиотека“ – 1–4 бр./2009   1440 екз.
        5/6 бр./2009   360 екз.
2. Книги   7 загл.   1920 екз.
3. Акциденция      150 000 екз.
• Външни поръчки (лепене на корица)  600 екз.
      Общо: 154 320 екз.

Изпълнени са две важни допълнителни задачи с осигурено 
външно финансиране и ограничено участие на РИО:

1. „Учредително българско народно събрание 1879. Днев-
ници“ – издание, с което Народното събрание отбеляза юбилея от 
свикването на Учредителното събрание във В. Търново.

2. „Славянски ръкописи от български произход в руската 
национална библиотека в Санкт Петербург“.

♦
ü Търсенето на средства по проекти или от дарители е и 

ще бъде един от основните начини за финансиране работата 
на РИО в Националната библиотека, но трябва да се промени 
и начинът на бюджетиране на тази дейност.

ü За повишаване на качеството на издателския продукт 
отделът има нужда от коректор.

ü Необходима е подмяна на компютрите в РИО и софту-
ерното осигуряване на всички страни от производствения 
процес.

Библиотечна координация

Експертна и консултантска дейност
За по-добрата координация на връзките в самата Библиотека 

и за изпълнение на задачите, свързани с промените на технологии-
те и някои основни технологични процеси, в началото на годината 
е направена реорганизация на паралелните структури: библио-
течните експертни съвети. Създаде се нов Съвет за Интегрирана 
библиотечно-информационна система (Съвет ИБИС), който има 
следните задачи: да координира дейността по изграждането на 
интегрираната библиотечно-информационна система в рамки-
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те на COBISS.net и обмена на библиографски записи в мрежата 
COBISS.net; да създаде нормативната основа за реализиране на 
„Виртуална библиотека–БГ“; да подготви решенията по внедря-
ването на ИБИС в Националната библиотека (при извършване на 
конверсията на базите данни, при промени в структурата и орга-
низацията на работата, при разпределението на техниката и др.); 
да координира дейността по „Виртуална библиотека–БГ“ с други-
те библиотеки участници в системата.

В този съвет са обособени: Работна комисия по каталогиза-
ция; Работна комисия по автоматизация на библиотечните проце-
си и Работна комисия по методична и координационна дейност.

Съветът по комплектуване на фондовете се преструктурира 
в Съвет по библиотечните фондовете със задачи да координира 
комплектуването на отделните видове документи от отделните 
структури на Библиотеката; да извършва мониторинг на профила 
на фонда на Библиотеката; да координира финансирането на ком-
плектуването; да организира фондовете в отделните библиотечни 
структури; да се грижи за опазване на библиотечните фондове.

Към съвета се обособи Работна комисия по организацията и 
опазването на фондовете.

Запази се досега действащият Редакционно-издателски съвет.
Националната библиотека продължава да изпълнява своите 

задължения по отношение на библиотечната координация, коопе-
рирането и интегрирането на библиотеките.

ü Участие в професионални съвещателни органи на Биб-
лиотеката, междуведомствени комисии, специализирани науч-
ни съвети и научни комисии към ВАК

Много от сътрудниците на Библиотеката, особено научните 
сътрудници, продължават да участват в работата на Специализи-
раните научни съвети по библиотечно-информационни науки, по 
литература и по изкуствознание и изобразителни изкуства към 
ВАК, Научните съвети на Македонския научен институт и Цен-
търа за славяно-византийски проучвания „Акад. Ив. Дуйчев“, 
Техническия комитет по архивна, библиотечна и информационна 
дейност към Българския институт за стандартизация (ТК 16 по 
АБИД), редколегията на сп. „Родознание и генеалогия“, между-
народния редакционен съвет на сп. Scriptа & e-Scripta, LIBER 
Manuscript Librarians и други.

ü Извършване на експертни оценки и консултации по въ-
проси, свързани с библиотечната, библиографската и инфор-
мационната дейност

Писмени и устни консултации по проблемите на подбора 
на документи, библиографско описание, класиране и предмети-
зиране на документи, изработване на библиографски указатели, 
краеведска дейност, книгоиздаване и печат и др. се осъществяват 
във всички структури на Библиотеката. Направени са справки от 
бази данни и други източници (за колеги и външни потребители) – 
2120 бр. и 12 бр. писмени справки за външни потребители.

През годината е оказана помощ при изработването на „Прави-
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ла за библиографско описание на листови изобразителни материа-
ли“ и подготовката на приложението „Образци на библиографско 
описание и цитиране“ за новото издание на „Нов правописен реч-
ник на българския език“ на БАН.

Текущо е оказвана методическа помощ в областта на задъл-
жителното депозиране, библиографската обработка на документи-
те, определянето на видовете документи, определянето на иденти-
фикационните данни в книгите и продължаващите издания, кра-
еведската дейност и др. Консултациите са по въпроси, свързани с 
библиографското описание и по-особени случаи на описание, кла-
сирането по УДК, предметизирането, организацията и начините за 
ползване на системата от традиционни каталози, изграждането на 
авторски контролен файл и предметен рубрикатор. В подробните 
отчети са отбелязани множество консултации и специализирани 
писмени справки, свързани с разчитане на османотурски докумен-
ти, оценка на архивен писмен материал, експертизи на епиграфски 
паметници, методическа помощ за изготвяне на библиографски 
указатели и справки и проблеми на комплектуването и организация-
та на библиотечните фондове.

Давани са методически консултации, свързани с организация-
та на специалните сбирки, опазването на фондовете, библиограф-
ското описание на ноти, звукозаписи, графични и картографски 
издания, библиотечната статистика и др.

Изработени са множество методични и инструктивни мате-
риали.

Библиотечна статистика
От години библиотечната статистика се изготвя в сектор „Из-

дания по библиотечно дело“. Подготвянето на националната биб-
лиотечна статистика е изключително сложна, трудна и трудоемка 
задача. В рамките на тази дейност се изготвят редица документи: 
статистическа част на отчетите на НБКМ – основен и публичен – 
33 таблици и 30 графики; анкети и справки за други институции, 
включващи показатели за дейността на НБКМ – за основните 
показатели по приоритети, които наблюдава МК за периода 2006–
2009 г.; формуляр на НСИ за дейността на НБКМ през 2008 г.

В посочения сектор се поддържа сбирка от отчетно-статисти-
ческа документация на регионалните библиотеки в България. За 
отчетната година са получени и обработени съответно 16 планове 
и отчети. За пореден път е изготвена обширна справка за полу-
чените планове и отчети на РБ със статистическа информация за 
дейността им, представена в 15 таблици. Осигурява се достъп до 
данните на държавната статистика и се извършват справки за дей-
ностите на библиотеките в страната – 6 бр. През отчетната година 
е водена кореспонденция с НСИ за получаването на данните от 
статистическо изследване на дейността на библиотеките. Актуали-
зиран е списъкът с адреси на библиотеките в България.
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Международна дейност

В Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий“ се 
работи активно в посока на традиционно развиване на разнообраз-
на международна дейност на основата на процесите на библиотеч-
на интеграция и членството ни в ЕС.

Международната дейност и културното сътрудничество са 
неразделна част от целите и приоритетите, набелязани от ръковод-
ството на Библиотеката за нейното развитие.

Участие в международни форуми
През годината директорът, заместник-директорът, ръководи-

телите на структури и служители са участвали в следните между-
народни форуми:

• Откриване на паметник на гроба на свети Методий в Ми-
кулчице, Чехия, 21–24 май 2009 г.

• 23-та годишна среща (CENL). Конференция на директорите 
на европейските национални библиотеки в Мадрид, 23–25 септем-
ври 2009 г.

• Ежегодна конференция на COBISS в Марибор, 10–13 ноем-
ври 2009 г.

Международни договори (двустранно сътрудничество)
Подновени са договорите за сътрудничество със следните 

чуждестранни национални библиотеки: Национална библио-
тека на Република Румъния, Споразумение за сътрудничество 
№ 9/12.02.2009 г. (със срок 1 година); Национална библиотека 
на Ислямска република Иран, Договор за сътрудничество (със 
срок 3 години); Национална библиотека на Кралство Мароко, 
Договор за сътрудничество (със срок 3 години).

Международен обмен на специалисти
Работно посещение на главния архивист на отдел „Ориентал-

ски сбирки“ в Националната библиотека на Ислямска република 
Иран за подписване на двустранен договор за сътрудничество 
между библиотеките.

Участие на сътрудник от Направление „Дигитална библиоте-
ка“ в срещата на Управителния борд на Европейската библиотека 
в Хага.

Участие в обучение в Международния ISSN център в Париж 
на библиограф-експерт от Направление „Национална библиогра-
фия“.

Във връзка с финализирането на проекта TELРlus и работа-
та по него от наша страна и организирания в тази връзка Ден на 
Европейската библиотека (задължително условие по договора) 
участваха Сали Чембърс, технически и метаданни мениджър и Ти-
циана Фазио, маркетинг и издателски мениджър в офиса на Евро-
пейската библиотека.
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Участие на сътрудник от Направление „Дигитална библио-

тека“ в Работната среща на техническите групи по проект WDL 
(World Digital Library) в Александрия, Египет.

Участие в работна среща и запознаване с практиките на ком-
плектуване на двама специалисти от Националната библиотека на 
Чешката република.

Участие в международни организации
Библиотеката е активен участник в Конференцията на дирек-

торите на европейските национални библиотеки (CENL) и в Меж-
дународната библиотечна асоциация (IFLA).

Традиционно ръководството на Библиотеката участва в Го-
дишната среща на директорите на европейските национални биб-
лиотеки, която тази година се организира в Мадрид (Испания) в 
края на септември 2009 г. 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е Евро-
пейски документационен център към Europe Direct (Европейска 
информационна мрежа) към Европейската комисия, а също е 
Информационен компонент на ООН.

Чрез националните ISBN, ISSN и ISMN агенции Библиотека-
та участва в изграждането на международните идентификационни 
системи за стандартни номера на книгите, периодичните и музи-
калните издания със седалища на съответните агенции в Лондон, 
Париж и Берлин.

Работа с посолства, културни служби и центрове
В международната дейност на Библиотеката значително мяс-

то заема работата с наши и чужди посолства, културни центрове и 
институти.

На 3 февруари 2009 г. официално посещение в Националната 
библиотека направиха Н. Пр. Ядранка Димова, временно изпъл-
няваща длъжността посланик на Република Македония, и г-жа 
Доста Димовска, директор на Културно-информационния център 
на Република Македония, за връчване на дарение от книги на ма-
кедонски автори.

През месец февруари ни посети Председателят на Парламен-
та на Арабска република Египет д-р Ахмед Фатхи Сoрур с гости 
от Парламента на АРЕ и Народното събрание във връзка с госту-
ването му по покана на г-жа Цецка Цачева.

Във връзка с предложената изложба на посещение в Нацио-
налната библиотека бе Борис Екер, директор на дирекция „Пуб-
лична дипломация“от Главната квартира на НАТО.

По повод 50 години от възстановяването на дипломатически-
те отношения между България и Япония и Празника на цъфналата 
вишна Н. Пр. Цунехару Такеда, посланик на Япония в България, 
откри изложбата „Духовен и културен „Сакура“ мост между Бъл-
гария и Япония“.

На официално посещение в Националната библиотека 
дойде съпругата на Шейха на Катар Нейно Височество шейха 
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Моза, на която се представиха ценни колекции от фонда на 
Библиотеката.

Н. Пр. Пауло Воловски, посланик на Федеративна република 
Бразилия в България, гостува два пъти по повод представянето на 
две двуезични португалско-български книги „Ханаан“ и „Българ-
ският грънк“, представени пред публика в Библиотеката.

На официалното откриването на изложбата „Кнут Хамсун – 
150 години от рождението на големия норвежки писател“ присъст-
ваха Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия, 
и г-н Халвар Ингебрингстен, зам.-министър на културата на Крал-
ство Норвегия.

Н. Пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Република Италия, и 
г-н Ецио Пераро, директор на Италианския културен институт, от-
криха гостуващата изложба „Научно-техническото наследство на 
Леонардо да Винчи“.

Съвместно с посолството на Кралство Белгия и Н. Пр. Марк 
Михелсен се подготви и представи изложбата „Белгия – България, 
130 години дипломатически отношения“.

Н. Пр. г-н Александър Цървеняков, посланик на Република 
Сърбия, г-н Сретен Угричич, директор на Народната библиотека 
на Република Сърбия, и г-жа Весна Йованович, отдел „Връзки с 
обществеността и координация на библиотечни програми“, откри-
ха гостуващата изложба „Двама Радославовци – две епохи“. Тя 
се представи в Библиотеката в рамките на ХХVІІІ Международен 
панаир на книгата в София, 2–6.12.2009 г., на който Република 
Сърбия бе фокусна страна.

Официални гости на Националната библиотека бяха и Н. Пр. 
г-жа Юдит Ланг, посланик на Унгария в България, Н. Пр. г-жа 
Рушда Таваравей, посланик на Кралство Тайланд в Румъния, Н. 
Пр. г-н Ахмед Буташ, посланик на Алжирската демократична и 
народна република, Н. Пр. г-жа Шийла Камерър, посланик на Ре-
публика Южна Африка, с която ще организираме изложба през 
2010 г.

Н. Пр. г-н Матиас Хьопфнер, посланик на Федерална репу-
блика Германия, гостува в Националната библиотека на 9 ноем-
ври 2009 г. по случай 20-годишнината от падането на Берлинска-
та стена.

Национални и международни програми и проекти

Националната библиотека участва в няколко междуна-
родни проекта:

• „Виртуална библиотека – България“ (Изграждане на 
Единна национална библиотечно-информационна система). 
Конвертирани са данните в COMARC формат. Общото количе-
ство на прехвърлени библиографски записи възлиза (досега) 
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на 864 790. Това са записи от националните БД: „Български кни-
ги 1992–2007“; „Български книги 1878–1944“; „Български книги 
1944–1991“; „Български нотни издания 1878–1944“; „Български 
служебни книги 1944–1991“; „Чуждестранни книги 1878–1993“; 
„Чуждестранни книги след 1993“; „Старопечатни книги 1806–
1878“; „Периодични издания на български език“; „Периодични 
издания на чужда кирилица“; „Чужди периодични издания“; „Бъл-
гарски статии от вестници 1992–2008“; „Български статии от спи-
сания и сборници 1992–2008“; „Български дисертации и хабили-
тационни трудове 2006–2007“; „Предметен указател“; „Авторски 
указател“; „Указател на сериите“.

Изцяло е подготвена документацията, осигуряваща системата.
Хардуерът е обновен цялостно чрез закупуване на нова ком-

пютърна техника – 3 броя сървъри; 130 броя компютърни станции; 
8 броя мултифункционални устройства, 5 броя UPS, осигуряващи 
непрекъснато електрическо захранване на активното оборудване, 
обслужващо локална мрежа.

Със словенската страна е изтотвен съвместен оперативен 
план за действие през 2010 г., който включва окончателните 
процедури и обучението на специалистите.

• TELPlus е финализиран с проведения през месец ноември 
2009 г. Ден на Европейската библиотека в Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий“. Пред българската общественост 
в присъствието на представители на офиса на TELРlus се пред-
стави обширна информация за проекта и за самата Европейска 
библиотека.

• BG0046 „Дигитализиране и опазване на писменото бо-
гатство на България“ (2009–2011). Проектът е одобрен за фи-
нансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономи-
ческо пространство (ФМ на ЕИП). В съответствие с Меморандума 
за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП България 
получава финансова помощ в размер на 21,5 млн. евро за финан-
сиране на проекти, в няколко приоритетни области за периода 
2007–2011 г., една от които е и опазване на европейското културно 
наследство. Нашият проект е свързан с разширяване на Дигитал-
ния център, изработване на дигитални копия на уникални доку-
менти от фондовете на Националната библиотека (славянски ръко-
писи от ХІV век; сиджили от ориенталските колекции; български 
периодични издания 1878–1940 г.), създаване и развитие на „Наци-
онален регистър на издаваните книги в България“ (Books in print) с 
партньор Асоциация „Българска книга“. През 2009 г. са проведени 
организационните дейности и всички тръжни процедури.

• Сключено е споразумение за сътрудничество и договор за 
участие в „Световна дигитална библиотека“ (WDL). По този 
проект са подготвени и предоставени дигитализирани редки ко-
лекции, придружени с метаданни.

•  IMPACT (Improving access to text). Проектът се финанси-
ра от ЕК, Седма рамкова програма. Идеята на проекта е да се осъ-
ществи многопланов езиков поглед върху достъпността и повиша-
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ване използването на дигиталния текст чрез изграждане и адапти-
ране на езикови инструменти и създаване на лексикални ресурси 
за все още невключени в проекта езици, включително български, 
словенски, чешки. Националната библиотека като партньор във вто-
рата фаза на проекта се задължава да осигури дигитални ресурси за 
тестване на изследователските разработки, като предостави бази 
данни за развитие, оценка и демонстрация на OCR софтуера, а 
също и да представи, и разпространи резултатите от проекта, и да 
подкрепи изграждането на дигитална компетентност в България.

Библиотеката реализира и следните национални проекти:
• „Ръкописни и докумeнтални паметници от български-

те земи XIII–XVII в.“. І етап: издаване на Опис на славянските 
ръкописи, Том 1. Библейски книги.

Проектът е най-мащабната национална инициатива, свързана 
с опазването, реставрирането и описването на втората по големина 
сбирка от славянски ръкописи в България – на Българската пра-
вославна църква. Тя се оказа съвсем навременна и изключително 
необходима, тъй като се установи, че сбирката е в много тежко 
физическо състояние. Проведената реставрация спаси от загиване 
някои уникални паметника от ХІV–ХVІ в. Подредени, номерирани 
и заснети са 112 сигнатури предимно библейски книги. Първият 
етап от проекта е ознаменуван с излизането от печат на масивния 
първи том от Описа на славянските ръкописи в Църковно-исто-
рическия и архивен институт към Българската патриаршия, който 
вкара в научно обръщение десетки изключително ценни българ-
ски писмени паметници с хронологически обхват ХІІІ–ХІХ в.

• По проекта ДАПИС (Дигитални архиви и документи: попу-
ляризиране, изучаване, съхранение), който завърши на 31 декем-
ври 2008 г., бе предвидено експонирането на голяма изложба през 
2009 г., която се проведе под наименованието „Дигитални архиви 
и документи. Популяризиране, изследване, съхранение. Един реа-
лизиран проект“.

• Подготвена е и започна осъществяването на програмата 
„Осинови книга“.

През годината са подготвени следните проекти, които ча-
кат одобрение:

• EMBARK: (по програма „Култура“). Извършено е проуч-
ване и изготвяне на анализ за участието на Националната биб-
лиотека в създаването на on-line база данни и каталог на източ-
ноевропейските ръкописи и старопечатни книги с историческо 
съдържание.

• Russian Culture in the Miror of the European Culture. 
‘Performing Posters“. По Програма „Русия“ в рамките на Евро-
пейския инструмент за съседство и сътрудничесто (ENPI Russia 
Action Programme 2009) и Програмата за създаване на институтци-
онално сътрудничество в областта на културата между Русия и ЕС 
(Institution Building Partnership Programme (IBPP).
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Участие на наши сътрудници в обсъждания и реализация 

на следните междуинституционални проекти:
• SKIN 1012 на Института за изкуствознание; 
• „Културно-историческо и езиково наследство на Съсед-

на България“ – теренни проучвания в Северозападен Анадол и 
работа в Републиканския архив на Турция в Анкара; 

• Collegium Historicum и „Един българин в търсене на път 
между Изтока и Запада“;

• Международен проект PRoMER/Portal for Research of Old 
Manuscripts and Early Prints (работно заглавие е PoRaBo) – в 
момента се подготвя повторно кандидатстване по проекта.

Изложби. Културна дейност

През изминалата година са представени 20 изложби, като три 
от тях са с национално значение и приоритетни за Библиотеката: 
„Българската Болградска гимназия. Блян и реалност. 150 години 
от нейното създаване“, „Любен Каравелов. Живот – дело – епоха“ 
и „И ний сме дали нещо на света“.

Националната изложба „Българската Болградска гимна-
зия. Блян и реалност. 150 години от нейното създаване“ е част 
от националната програма за честване юбилея на Болградската 
гимназия и се осъществи с финансовата подкрепа на Министер-
ството на образованието, младежта и науката. Съорганизатор е 
Общобългарският комитет и фондация „Васил Левски“. Целта 
на експозицията е да запознае обществеността със зараждането 
и осъществяването на идеята за създаване на първата българска 
гимназия. 

В изложбата авторите проследяват развитието и образова-
телните постижения на Централното училище в Болград през 
периода 1859–1885 г., когато то съхранява и отстоява българския 
си характер. Показаха се различните аспекти от дейността на гим-
назията, реализирани благодарение на нейните директори и учите-
ли – едни от най-образованите за времето си българи. Специално 
внимание се отдели на директорите на гимназията: Сава Радулов, 
Димитър Мутев, д-р Георги Миркович, Теодосий Икономов, д-р 
Васил Берон, Павел Тодоров и Георги Стаменов. Акцентира се и 
върху направените нововъведения в гимназията: създаване на пан-
сион, библиотека и ученическо дружество „Събуждане“.

Показаха се всички възрожденски книги и периодични изда-
ния, притежание на Националната библиотека, които са отпечата-
ни в създадената към Централното училище печатница. Това са из-
дания на едни от най-изтъкнатите възрожденски книжовници: д-р 
Васил Берон, Сава Доброплодни, Павел Калянджи, Рашко и Илия 
Блъскови, Теодосий Икономов, Сава Радулов и др.

Изложбата „Българската Болградска гимназия – блян и ре-
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алност“ се експонира в Българска академия на науките по време 
на Международната интердисциплинарна кръгла маса „Просвета 
и промяна“, посветена на историческата роля и значение на Бол-
градската гимназия за развитието на българската идентичност.

Втората национална изложба „Любен Каравелов. Живот – 
дело – епоха“ се организира в рамките на Националната програма 
на Министерството на културата, посветена на 175-годишнината 
от рождението на Любен Каравелов, 140-годишнината от излиза-
нето на вестник „Свобода“ и 140-годишнината от създаването на 
БРЦК. Съорганизатори на изложбата са Националната библиоте-
ка, Общобългарският комитет и фондация „Васил Левски“, а по 
наша покана тя се подкрепи финансово и от Висшето строително 
училище „Любен Каравелов“, София.

Авторите имаха за цел доближат посетителите до най-важни-
те моменти от живота и дейността на Любен Каравелов като пи-
сател и революционер. Обърна се внимание на по-малко известни 
страни от многостранната дейност на копривщенеца: заниманията 
му като историк, библиограф, фолклорист и преводач. Зрителите 
имаха неповторимата възможност да видят представителна част от 
1211-те листа оригинали от неговия личен фонд. Акценти на из-
ложбата: дейността на Каравелов като председател на БРЦК, както 
и неговите сложни и противоречиви отношения с гениалните му 
съратници Васил Левски и Христо Ботев, чиито архивни фондове 
също се пазят в Библиотеката.

Освен оригинални документи от фондовете на Националната 
библиотека в експозицията се включиха и постери, които допъл-
ваха визията на изложбата. За тяхното изработване се сканираха 
значителна част от автентичните Каравелови документи. Така се 
постигна двоен ефект: от една страна, отличен вид на таблата, а от 
друга – дигитализацията на документите, което е сигурен начин за 
тяхното съхранение. Високото качество на сканирането дава въз-
можност в бъдеще изследователите да получат широк достъп до 
документалното наследство на писателя, след като изображенията 
бъдат качени на уеб страницата на Националната библиотека.

Част от акцентите в изложбата са:
• Съратничеството на Каравелов и Ботев както на полето на 

революцията, така и в сферата на книжовността, засвидетелствано 
в тяхното обявление за набиране на спомоществователи на книга.

• Мястото на Любен Каравелов начело на БРЦК е отразено в 
протокол от заседанието на комитета за свикване на главно събра-
ние от всички частни революционни комитети в Румъния и Бъл-
гария и призоваването на войводата Панайот Хитов в Букурещ, 
съставен на 21 август 1874 г. в Букурещ.

Показаха се образци от огнената публицистика на възрожде-
неца, броеве от неговите вестници „Свобода“ и „Независимост“ и 
списанието „Знание“.

Националната изложба „И ний сме дали нещо на света“ 
се подготви от Министерството на образованието, младежта и 
науката под патронажа на зам.-министъра на МОМН г-н Кирчо 
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Атанасов. На повече от 45 постера се представиха победителите 
от училищата на територията на България в международни и на-
ционални олимпиади и състезания, тематично подредени по раз-
личните области на знанието.

Освен националните изложби представихме и други, които 
явно събудиха интерес у посетителите на Библиотеката. Сред тях 
е и изложбата „Дигитални архиви и документи. Популяризиране, 
изследване, съхранение. Един реализиран проект“, която се орга-
низира по повод приключването на Проекта ДАПИС, субсидиран 
от МОМН и реализиран от Националната библиотека.

В изложбата се включиха над 40 броя оригинални реставри-
рани и дигитализирани уникални ръкописи и архивни докумен-
ти, като Енинския апостол от ХІ в., Добрейшовото евангелие от 
ХІІІ в.; препис на Корана от ХV в., документи на османотурски 
език за историята на българските земи, а също и за историята 
на Австрия, Италия, Унгария, Гърция и Турция. В експозицията 
чрез снимков и текстови материали се представиха основните 
дейности, извършени от сътрудниците на Националната библио-
тека за изпълнение на проекта.

През 2009 г. съвместно с посолството на Република Италия и 
Италианския културен институт в София организирахме излож-
бата „Научно-техническото наследство на Леонардо да Винчи“, 
посветена на поразителните му прозрения. Тя включи 25 макета 
на негови идеи, родени преди повече от 500 години, създадени 
въз основа на проектни решения от областта на военното дело, 
механиката, строителството, книгопечатането. Посетителите този 
път се наслаждаваха на първообразите на машинните лагери, на 
подвижния мост, на водния гатер, на т.нар. „въздушен винт“ и др. 
гениални изобретения, които се съхраняват в музея на Леонардо 
да Винчи в родното му място.

Успешна е работата ни и с чуждестранните посолства в Со-
фия. Съвместно с посолството на Норвегия организирахме излож-
бата „Кнут Хамсун. 150 години от рождението на големия норвеж-
ки писател“; с посолството на Кралство Белгия – изложбата „Бел-
гия – България. 130 години дипломатически отношения. Минало и 
Настояще“.

Съвместно с Народната библиотека на Сърбия представихме 
изложбата „Двама Радославовци – две епохи“ с автор директорът 
на НС Сретен Угричич, по случай ХХVІІІ Международен панаир 
на книгата в София, където Република Сърбия бе фокусен гост. 
Стана добра традиция програмата „Радио София“ на БНР да из-
лъчва директно от Заседателната зала на Националната библиоте-
ка своето предаване „Софийският тебеширен кръг“. Първото ни 
участие бе в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будите-
ли, а второто, също тематично насочено, се посвети на честването 
на Рождество Христово. Присъстващите служители на Национал-
ната библиотека, основно историци, говориха за традициите и как 
те са отразени във възрожденския печат и книгите, спомняха си 
стародавни семейни празници. Подготви се и се проведе Между-
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народна кръгла маса на тема „Османските регистри – извори на 
историческите изследвания за Балканите ХV–ХІХ век“ в рамки-
те на научния проект „Ръкописни и документални паметници от 
българските земи ХІІІ–ХVІІ в.“, Част І, одобрен и финансиран от 
МОМН.

Във връзка финализирането на проект TELРlus и работата по 
него от наша страна през месец ноември се организира Ден на Ев-
ропейската библиотека. Целта е да представим пред българската 
общественост по-обширна информация за Европейската библио-
тека и проекта TELРlus, като по този начин допринесем за нейно-
то популяризиране, както и да представим извършената сериозна 
работа по дигитализацията в Националната библиотека и включ-
ването на нейните колекции към портала на Европейската библио-
тека (The European Library). Нашите гости от офиса TELРlus г-жа 
Сали Чембърс и г-жа Тициана Фазио направиха мултимедийни 
представяния „Какво е Европейската библиотека – развитие на 
портала, сегашно състояние и бъдещи перспективи“ и „Маркетинг 
и издателски дейности в Европейската библиотека“. Събитието се 
посети от много колеги от столицата и от регионалните библиоте-
ки в страната, а и се отрази в информационните сайтове.

Националнатата библиотека е предпочитано място за пред-
ставяне на новоизлезли книги, организиране и провеждане на кон-
ференции, кръгли маси, срещи, пресконференции и др. За всички 
събития се изготвят и изпращат преслистове до медиите и покани. 
През изтеклата година посещенията по повод организираните про-
яви в Националната библиотека надхвърлиха 12 000, изпратени са 
над 1000 бр. покани, а също и персонални писма-покани до пред-
ставителите на различни институции в България. 
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Информационни технологии и мрежи

Редакция, извеждане и конвертиране на базите данни 
на НБКМ

През изтеклата година продължи работата по редакцията на 
базите данни на Националната библиотека с цел конвертирането 
им в COMARC формат.

Прехвърлени са следните бази данни:

Име БД Брой записи

Български книги 1992–2007
Български книги 1878–1944
Български книги 1944–1991
Български нотни издания 1878–1944
Български служебни книги 1944–1991
Чуждестранни книги 1878–1993
Чуждестранни книги след 1993
Старопечатни книги 1806–1878
Периодични издания на български език
Периодични издания на чужда кирилица
Чужди периодични издания
Български статии от вестници 1992–2008
Български статии от списания и сборни-
ци 1992– 2008
Български дисертации и хабилитационни 
трудове 2006–2007
Предметен указател
Авторски указател
Указател на сериите
Общо количество прехвърлени 
библиографски записи:

94 435 – 24 файла
68 510 – 14 файла
140 082 – 28 файла
168 – 1 файл
12 812 – 3 файла
3686 – 1 файл
48 000 – 10 файла
1880 – 1 файл
20 191 – 1 файл
3313 – 1 файл
3869 – 1 файл
151 316 – 16 файла

185 928 – 21 файла

1839 – 1 файл
15 683 – 1 файл
108 362 – 11 файла
4716 – 1 файл

864 790 библиографки записа

Всички бази данни преди прехвърлянето са редактирани от 
библиографи. Съобразно изготвените прехвърлящи таблици от 
формата на всяка база данни към формат COMARC е направено 
сравнение по полетата, изготвена е реформатираща таблица. Със 
съответната на всяка база данни реформатираща таблица са из-
ведени данните от ISIS по DOS. Създадена е нова база данни за 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
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всички видове документи под WINISIS. След прехвърлянето под 
WINISIS е направен окончателният преглед и редакция на бази-
те преди извеждането им във формат XML. След извеждането на 
XML файловете, всички файлове са проверени с текстови редак-
тор, служебните символи са заменени с техните кодове, създадени 
са 136 броя файлове с големината до 1 MB в компресиран формат. 
Всички подготвени компресирани файлове са качени на сървъра 
на Националната библиотека, откъдето словенските колеги да из-
теглят данните по HTTP и да продължат работа с тях.

Текуща работа по базите данни, поддържане на мрежата и 
решаване на оперативни задачи

През изтеклата година са подготвени новите работни бази 
данни за Серия 1, Серия 4, Серия 5, Серия 6 за 2010 г., база дан-
ни за дисертациите през 2009 г. и новата база данни на Index 
Translationum, в които да продължи въвеждането на библиограф-
ските описания на документите, постъпващи в Библиотеката до 
въвеждането на новия софтуерен продукт COBISS.

През изминалия период е изготвен електронният вариант на 
книжките, включващ сортиране и извеждане на библиографските 
описания в текстови формат, както и всички необходими показал-
ци за книжното тяло:

База данни Брой библиографски описания

Български периодичен печат за 2007 г.
Български книги за 2008 г.
Български книги за 2009 г.
Статии от българските списания и сборни-
ци за 2008 г.
Статии от българските списания и сборни-
ци за 2009 г.
Статии от българските вестници за 2008 г.
Статии от българските вестници за 2009 г.

1597
3249
8648

7424

5501
3973
3343

Всеки месец абонатите на НБКМ получаваха по четири 
депозитни списъка на Серия 1 от Националната библиография. 
Абонатите получиха и по 12 книжки в електронен вариант за 
Серия 5 и 6.

Всеки месец се обработваха депозитните списъци на Серия 
1 – Български книги от Националната библиография съобразно 
приетия стандарт за каталожни картички. Изведени, текстообрабо-
тени и разпечатани са 2016 каталожни картички.

Ежемесечно са актуализирани читателските бази данни в 
електронния каталог на Националната библиотека. Ежедневно са 
архивирани всички бази данни.

Изведена и предоставена е необходимата информация за бъл-
гарски книги и българска периодика на статистическия институт.

Изведени и транслитерирани са данните от базата данни с 
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адресите на българските книгоиздатели в текстови вариант и под-
готвени за редакция и предаване в Международната ISBN агенция.

Изведени, транслитерирани и изпратени са подготвените дан-
ни за UNESCO.

Състояние на техниката. Инсталиране, проучване и по-
ръчка на нова техника

В началото на изминалата годината локалната компютърна 
мрежа се зарази с компютърен вирус, който пречеше на пълно-
ценната работа на компютърните станции. На сървъра е инста-
лирана антивирусна програма за сървър. Всички работни стан-
ции (200 компютъра) са почистени от вируса и са свързани като 
клиенти към сървъра за антивирусна защита. В случаите, когато 
вирусът е поразил операционната система на работната станция, 
тя е преинсталирана и настроена наново за работа. Не е устано-
вена загуба на информация.

Изготвени са технически спецификации за закупуване на 
нова компютърна техника. След провеждането на обществена 
поръчка Библиотеката получи нови сървъри – 3 бр., компютърни 
станции – 130 бр., мултифункционални устройства – 8 бр., UPS 
– 5 бр. за осигуряване непрекъснато електрическо захранване на 
активното оборудване, обслужващо локална мрежа. Цялата ново-
закупена техника е инсталирана и монтирана съобразно нейното 
разпределение.

Подменен е рутерът, осигуряващ интернет достъпа на Биб-
лиотеката. Новите сървъри са инсталирани и настроени. С въ-
веждането в експлоатация на новия сървър за служебната елек-
тронна поща на служителите се прие нейна единна структура: 
първа буква от собственото име на служителя, точка, фамилия 
на служителя. Всички съществуващи пощенски кутии и данни-
те в тях са прехвърлени и запазени, не е отчетена загуба на ин-
формация. Създадени са 176 броя пощенски кутии на сървъра 
за електронна поща.

Направено е архивно копие на информацията в сървъра с биб-
лиографските бази данни.

Подменени са част от мрежовите устройства, осигуряващи 
старата локална мрежа.

Интернет страница на Библиотеката
През 2009 г. уеб страницата на Библиотеката е актуализирана 

своевременно съобразно изискванията на всички колеги. Под-
готвени, редактирани и създадени са файлове за актуализация на 
информационния потoк на интернат страницата на Библиотеката, 
както следва:

Формат Брой файлове
HTML
JPG
TXT, DOC, PDF

294
675
134



74
Персонал

Численост на персонала
През 2009 г. не са извършвани съкращения на щатни брой-

ки, поради което числеността на персонала не е променена и се 
запазват утвърдените 255 щатни бройки. Списъчният брой към 
31.02.2009 г. е 259, от тях 224 жени.

Средната годишна работна заплата на едно лице е 6269 лв.
През 2009 г. постъпилите в Библиотеката са 21 души, а напус-

налите – 20, от които 4 души поради пенсиониране, 1 смъртен слу-
чай и 1 дисциплинарно уволнен, 2 служители по чл. 326 от КТ (с 
предизвестие) и останалите по чл. 325 от КТ (по взаимно съгласие).

Структура на персонала
Интензивното развитие на дигиталните процеси в НБКМ и 

внедряването на проекти в тази област наложи промяна в структу-
рата на Библиотеката, като звено „Фотолаборатория – Дигитален 
център“ е преструктурирано в Направление „Дигитална библиоте-
ка“. Във връзка с това е преместена 1 щатна бройка „Администра-
тор база данни“ от център COBISS в новото направление. Тран-
сформирани са 2 щатни бройки – от „фотограф“ в „ръководител 
звено „Библиотечни и информационни стандарти“ и от „главен 
библиограф, ст.н.с. ІІ ст.“ в „ръководител Направление „Дигитална 
библиотека“ ст.н.с. ІІ ст.“.

Други структурни промени през изминалата 2009 г. в Библио-
теката не са правени.

Възрастова структура на персонала
Възрастовата структура на персонала се запазва. Най-много 

са служителите от 41 до 55 години – 131 бр., следва групата на 56 
до 63-годишните – 67 бр., от 25 до 40 години – 48 бр., до 25 годи-
ни – 7 бр., над 63 години – 6 бр.

Вследствие на настъпилата икономическа криза и невъзмож-
ността за адекватно заплащане в бюджетната сфера, все по-трудно 
става привличането на млади и висококвалифицирани кадри.

Обучение и квалификация на персонала
През 2009 г. в служба „Личен състав“ не са постъпили доку-

менти, удостоверяващи, че има служители, които са преминали 
някаква форма за квалификация и обучение.

Липсата на финансови средства е причината през 2009 г. да 
бъдат сведени до минимум организираните участия на библиотеч-
ните и небиблиотечните специалисти в целогодишните едноднев-
ни курсове и семинари. Това е и причината, поради която няма въ-
ведена програма за непрекъсната квалификация на служителите.

Остава необходимостта от начални и опреснителни компю-
търни и езикови курсове за служителите, които да ги мотивират в 
работата и да подобрят познанията им в тези сфери.



75
Направени са опити за кандидатстване по няколко програми 

за участие на наши служители в курсове с външно финансиране, 
които останаха без резултат поради това, че Библиотеката е дър-
жавна бюджетна институция, а донорските програми за развитие 
на човешките ресурси не покриват точно този сектор. За съжале-
ние в момента е трудно да се разчита на средства за обучение и 
квалификация, въпреки осъзнатата нужда за това.

Финансиране

Финансовата дейност е разработена на база следните норма-
тивни документи:

• Счетоводен стандарт 1/СС1/ „Представяне на финансови 
отчети“;

• Сметкоплана на бюджетните предприятия;
• ДДС № 20 от 14.ХІІ.2004 г. на Министерството на финансите;
• Прилагане на Национални счетоводни стандарти за бю-

джетните предприятия;
• Принципите и изискванията, определени в Закона за счето-

водството в сила от 01.01.2009 г.;
• Наредба за командировките в страната;
• Наредба за служебните командировки и специализации в 

чужбина;
• Система за финансово управление и контрол на бюджетната 

дейност;
• Индувидуален сметкоплан на НБКМ.
Библиотеката си поставя за цел да осъществява законосъо-

бразност при прилагане на счетоводното законодателство – ЗС, 
НСС, Международните счетоводни стандарти по въпроси, за 
чиито решения няма изрични разпоредби в националните норма-
тивни актове по счетоводство.

НБКМ има финансова обособеност и завършено счетоводно 
отчитане. Прилага се двустранно счетоводно отчитане и изготвя 
самостоятелен годишен счетоводен баланс. Дейността й е органи-
зирана на принципите на бюджетно-сметно финансиране.

За бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове се при-
лага отчетност на касова основа в съответствие с Единната бю-
джетна класификация.

Финансово-правната форма, чрез която се регламентират при-
ходите и разходите, управлението на финансите и имуществото, е 
държавният бюджет на Република България.

През септември 2009 г., на основание чл. 96 ал. 1 от ЗДДС 
е извършена служебна регистрация по Закона за данък добавена 
стойност (ЗДДС) по инициатива на органите на НАП.

Актът за регистрация по ДДС № 220420900022716/28.09.09 г. 
е издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП с оглед на кон-
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статираното обстоятелство за извършване на облагаеми доставки 
– отдаване на помещения под наем съгласно сключени договори и 
извършване на ксероксни услуги.

За отчитане на бюджетните дейности, осъществявани от На-
ционалната библиотека, се прилага индивидуален сметкоплан на 
основание чл. 9, ал.1, т. 6 от Закона за счетоводството на база ут-
върдения със заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. на министъра на 
финансите Сметкоплан на бюджетните предприятия за 2005 г.

За осигуряване по-детайлна информация във връзка с вземане 
на управленски решения, освен задължителната аналитичност на 
счетоводните сметки, е открита и допълнителна аналитичност.

Прилаганата отчетност е обособена в две насоки:
А. Отчетност на касовата основа;
Б. Отчетност на начислена основа (счетоводна отчетност).
Счетоводната информация се обработва автоматизирано с про-

грамен продукт „Бизнес навигатор“, програмен продукт „Омега“ и 
програмен продукт ЕХCЕL (ползван до регистрацията на Библиоте-
ката по ЗДДС), предназначени за второстепенните разпоредители.

Счетоводните регистри за аналитично и синтетично отчитане се 
съставят под формата на постоянни информационни масиви. Регист-
рите се приключват в края на всеки месец и задължително към 31-ви 
декември на отчетния период. Счетоводното записване е двустранно.

При обработване на счетоводните документи и съставяне на 
счетоводните отчети се спазват правилата, определени в глава вто-
ра „Счетоводни документи и форма на счетоводство“ от Закона за 
счетоводството и изискванията на СС 1, който е в съответствие с 
изискванията на Европейския съюз за отчетността в бюджетните 
предприятия, а също и ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министер-
ство на финансите.

НБКМ извършва текущо начисляване, като резултатите от 
стопанските операции се регистрират в първичните счетоводни 
документи и се начисляват (отразяват) в момента на извършване, а 
отчитането им се извършва на периоди:

• Ежемесечно отчитане на касовото изпълнение на бюджета 
с натрупване от началото на годината по ред и начин, указани от 
МФ. Отчетните форми се представят в Министерство на култу-
рата (МК). Изготвят се и статистически отчети за състоянието на 
работната сила и се предават в НСИ и Министерство на културата 
в срокове, определени от тези институции.

Редът, начините и сроковете за изготвянето на периодичните 
финансови и касови отчети, както и оборотни ведомости и друга от-
четна информация се определят от Министерството на финансите.

Изготвянето на годишния финансов отчет се извършва при 
спазване указанията на Министерството на финансите за годишно 
приключване на бюджетните предприятия на база на сметкоплана, 
счетоводните стандарти и методическите указания. Министърът 
на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, ко-
ито съгласно чл.23, ал 1 от ЗСч са в съответствие с изискванията 
на Европейския съюз за отчетността, статистиката и бюджетира-
нето на публичния сектор.
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През 2009 г. НБКМ е реализирала: собствени приходи – 

общо 393 936 лв., в това число:

Вид приход Размер в лева BGN

Приходи от дейността
Приходи от наеми
Приходи от дарения и спонсорство
Други приходи

252 700
124 436
16 000
800

Спрямо собствените приходи, приходите от дейността са 
63,20 %, приходите от наеми са 32,59 %, приходите от дарения и 
спонсорство 4,00 % и други приходи – 0,20 %.

Получената субсидия от Министерство на културата е в 
размер на 2 274 600 лв., в това число:

Вид субсидия Размер в лева BGN

Редовна субсидия
Субсидия централизирано изплатени 
осигуровки
Целева субсидия
Субсидия за членски внос за участие 
в международни организации

1 626 500

496 500
102 000

22 600

Облагане с данък върху приходите от стопанската дейност 
по ЗКПО

С чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗКПО е регламентирано бюджетните 
предприятия да се облагат с алтернативен корпоративен данък 
за приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и 
от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на 
бюджетните предприятия.

За 2009 г. те са на стойност 125 382 лв.
Съгласно чл. 250, ал. 1 данъчната ставка на данъка върху при-

ходите е 3 на сто и е на стойност 3761,45 лв. На това основание 
НБКМ подава годишна данъчна декларация по образец 1040 МФ до 
31 март през 2010 г. (чл. 252 от ЗКПО). Заедно с това се подава и Го-
дишен статистически отчет за дейността през 2009 г. в Информаци-
онна система Бизнес статистика на НСИ и пред органите на НАП.

Данъкът върху приходите, определен върху месечната да-
нъчна основа, НБКМ внася от до 15-то число на месеца, следващ 
месеца на начисляване на прихода (чл. 253, ал.1 от ЗКПО). Дъл-
жимият данък върху приходите е в определените от закона сроко-
ве и Библиотеката няма задължение към Националната агенция по 
приходи на това основание.

Облагане с данък добавена стойност върху приходите от 
наеми и ксероксни услуги.

В ревизионен акт 2000902412/27.08.09 г., издаден от органите 
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на НАП за периода 01.04.04 до 31.12.2009 г., е начислена главница 
по ДДС – 101 370,42 лв. и лихва по ДДС 34 597,63 лв. НБКМ е да-
нъчно задължено лице за получените приходи от наеми и извърше-
ните ксероксни услуги за период от 5 години. Дължимият ДДС от 
октомври 2009 г. е внасян редовно в Републиканския бюджет.

Дарения от физически и юридически лица в стойност и натура
През 2009 г. Националната библиотека е получила дарения от 

български юридически и физически лица, които са изразходвани 
по волята на дарителя, както следва:

• За стопански разходи: „Лаудис Билдинг“ ООД – 2860 лв, ЕТ 
„Нели Грънчарова“ – 960 лв., БИК „АД“ – 1440 лв., „Центърнефт-
газстрой“ ООД – 650 лв.

• Дарение от „Кантек“ ЕООД – 1 брой монитор КС 19 съглас-
но договор за дарение № 18А/21.04.2009 г. и ППП – 240 лв.

• Дарение от „Райфайзенлизинг България“ на пластмасови 
папки и класьори – 900 лв.

• Дарение – заприходяване на готова продукция, съгласно 
складова разписка 14/26.06.09 – 600 лв.

• Дарение от „М.И.Г. Груп“ АД на СД „Белица“ за ре-
монт на източното крило на покрива на НБКМ, съгласно договор 
№ 20а/07.05.09 г. – 10 500 лв.

• Дарение от ПРООН България, съгласно договор 
22/17.07.09 г. на стопански инвентар – бюра, стелажи, компю-
търни масички, шкафчета и офисни материали – 5369,54 лв.

• Дарение от Народното събрание 38 броя от изданието 
„Дневниците на Учредителното народно събрание, В. Търново 
1879“ – 854,62 лв.

Разходите през 2009 г. са 2 697 900 лв. Те са покрити от суб-
сидии от бюджета на стойност 2 247 600 (в съотношение 83,3%) и 
от собствени приходи 399 800 лв. (14,8%). За разлика от минала-
та 2008 г. субсидиите от бюджета са намалели с 25 200 лева.

Структурата на приходите и разходите, съпоставени с пре-
дходните години и техния относителен дял по видове спрямо 
всички приходи, респективно разходи, е посочен в приложената 
аналитична таблица за приходите и разходите. Приходите от дей-
ността са намалели спрямо предходната година.

От собствените приходи са осигурени средства за текущ ре-
монт 16 400 лв., организация на изложби 6500 лв. и др.

Изплатени са дължимите наеми за наетите банкови касети в БНБ.
Поради недостиг в утвърдения от Министерство на културата 

лимит за разходите Библиотеката остана с неизплатени задължения 
към „Топлофикация – София“ – 21 492,74 лв., „Софийска вода“ АД – 
3116,28 лв., наемите за книгохранилищата в общини Мирково, с. Бен-
ковски – 1920,00 лв., община Горна Малина, с. Осоица – 288,00 лв., 
към Максатех ООД – 3129,60 лв., „Асансьор“ ЕООД – 1612,80 лв.

През отчетната година в Библиотеката са постъпили 22 души, 
а напуснали – 17.

Наетите лица по граждански договори са 4, на които е изпла-
тено възнаграждение 2234,00 лв.
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Разходите за членски внос и участие в нетърговски организа-

ции по бюджет са 25 526 лв., изразходвани са 22 614,20 лв., както 
следва:

1. Членски внос за 2009 г. за участие в Конференция на евро-
пейските национални библиотеки – по проект TEL + – 1991,75 лв.

2. Членски внос за 2009 г. за участие в Конференция на евро-
пейските национални библиотеки СЕNL – 1991,75 лв.

3. Членски внос за 2009 г. за участие в Международна аген-
ция за единен стандартен номер на периодичните издания ISSN – 
971,37 лв.

4. Членски внос за 2009 г. за участие в Международната фе-
дерация на библиотечните асоциации IFLA – 1153,51 лв.

5. Членски внос за 2009 г. за участие в БИС – Български ин-
ститут по стандартизация – 300,00 лв.

6. Членски внос на България в Международната ISBN систе-
ма – 522,88 лв.

7. Членски внос за 2009 г. в Международен стандартен номер 
за нотни издания ISMN – 1012,00 лв.

8. Членски внос за 2009 г. в ББИА (Българска библиотечно-
информационна асоциация) – 100,00 лв.

9. Членски внос за 2009 г. в Българска асоциация на работо-
дателите в областта на културата – 480,00 лв.

10. Присъединителна такса СЕNL по проект ТЕL + – 
9845,31 лв.

11. Членски внос за 2009 г. по проект ТЕL+ през СЕNL за 
2010 г. и 2011 г. – 3950,25 лв.

12. Членски внос за 2009 г. в Български информационен кон-
сорциум (БИК) за лицензиран достъп до пакет база данни EBSCO 
– 150,00 лв.

13. Такса за участие в международната ISSN система – 
144,88 лв.

Поради недостиг на лимит част от поисканите социални 
помощи от служители на Библиотеката не можаха да бъдат из-
платени.

Платени са вноските по договора с ДЗИ за застраховка на 
сградата и имуществото на Националната библиотека.

Възнагражденията на персонала са изцяло изплащани от ре-
довната субсидия 1 594 649 лв. и в края на отчетната година Наци-
оналната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ няма неразплате-
ни задължения към служителите си, НОИ и НЗОК.

Изплатени са 2370 лв. заплати и възнаграждения на персонал 
по извънтрудови правоотношения.

За изплащане на работни заплати и други възнаграждения 
на персонала са изразходвани 1 557 631,11 лв., за извънщатен 
персонал, нает по трудови правоотношения – 67 344, 47 лв., 
осигурителни вноски за ДОО – 192 068,06 лв., за здравно оси-
гуряване – 78 429,82 лв. и за допълнително задължително пен-
сионно осигуряване ДЗПО в УПФ – 18 405,00 лв.

Обезщетенията по чл. 222 ал. 1 от Кодекса на труда са 17 176 лв., 
други социални разходи и надбавки – 5720,00 лв.
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Административно-стопанска дейност

Снабдяване
Снабдяването се извършва чрез заявки от началник отделите.

Складово стопанство
Стриктно се изготвя отчет за материалите, влизащи и изли-

защи от основния склад, засечен със счетоводството. Активно се 
участва в инвентаризацията на ДМА. Изготвят се протоколи за 
получаването на всякакъв вид материали без фактура.

Периодично се извършват справки в счетоводството. Води 
се стриктна отчетност на склад „Готова продукция“. Периодично 
се приемат издания, обработват се и се отчитат документално във 
ФСД. Извършва се директна продажба на клиенти и паралелно се 
дават издания за продажба в книжарницата на НБКМ.

Към склад „Готова продукция“ се изпълнява абонаментът за 
сп. „Библиотека“. Ритмично се изготвят документи за абонамент и 
неговото разпространение.

Електрически инсталации
Подмяна на: луминисцентни тръби – 244 бр., ел.крушки – 62, 

стартери – 207, контакти – 6, разклонители – 30, ел. ключове – 5 и 
др. Прокарани са кабели за компютри – 217 м.

Направена е нова инсталация и подмяна на аварийни освети-
телни тела.

Извършен е ремонт на всички налични ел. уреди – печки и др. 
Измерени са напреженията на трафопоста. Отчитана и протоко-
лирана е консумацията на наемателите. Пожароизвестителната и 
охранителната инсталация се поддържа абонаментно по договор. 
Ремонтиране на 12 читателски апарата за микрофилми. Подготов-
ка на главното табло за допълнително включване на ел. потребите-
ли от Фотолабораторията и Дигиталния център.

Монтират се контролни електромери в новите книгохра-
нилища.

За отдел „Депозит“ е изтеглен допълнителен кабел за ел. за-
хранване.

Отопление и вентилация (ОВ)
Поради старата инсталация често има течове, които се от-

страняват своевременно.
 
ВиК
Подмяна на глава за батерия – 3 бр., ръкохватки за чешма 

– 6 бр., употребен каналин – 11 опаковки, силикон – 6 туби, 
подменени тоалетни казанчета – 2 бр., смяна на уплътнителни 
гумички – 10 бр.
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Сграден фонд
Текуща поддръжка на врати – 16 бр., прозорци – 30, шкафо-

ве – 10, маси – 4, бюра – 5, столове – 42. За тях са изразходвани: 
винтове за дърво – 238 бр., болтове, гайки, шайби – 568 бр. Мон-
тирани са брави – 19, дръжки за брави – 10, патрони за брави – 10, 
катинари – 11.

Извършени са ремонти на книгохранилищата в с. Гуцал 
и с. Мещица. Същевременно е извозен книжният фонд от с. 
Подгорие в с. Гуцал и от с. Осойца в с. Мещица. Започнати и 
частично са монтирани стелажи в с. Мещица. За тях са израз-
ходвани 407 бр. дюбели с винт, винтове за дърво – 238, лепило 
– 3 кг и пирони – 5 кг.

Поддръжка на техниката и съоръженията
При наличие на средства е необходимо закупуването на нова 

телефонна централа. Телефонната централа се поддържа от тех-
ник на повикване – планово и аварийно. Същото важи и за теле-
фонните постове. Поддръжката на асансьорите се извършва по 
договор с външна фирма.

Снабдяване и автотранспорт
Всички видове транспортни услуги се извършват от двама 

шофьори с един микробус и лек автомобил.

Хигиена
Поддържа се от наличния състав чистачки.

Охрана (портиери). ППО
Съставът на охраната периодично трябва да бъде обучаван за 

отношението им към читателите.
Щатът е комплектуван от професионалисти, които си вършат 

добре работата.

♦
ü Необходимо е да продължи търсенето на нови книго-

хранилища за нуждите на НБКМ.
ü За сглобяване на стелажите трябва да бъде наета външ-

на фирма и същата да приключи извозването на книжния 
фонд от с. Бенковски.
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Халвар Ингебрингтен, 
зам.-министър на културата 

на Кралство Норвегия, на 
изложбата „Кнут Хамсун. 

150 години от рождението“ 

Национална изложба 
„И ний сме дали нещо 
на света. Младите 
таланти на България“ 

Директорът на Народната библиотека на Сърбия 
г-н Сретен Угричич представя изложбата „Двамата 

Радославовци – две епохи“. (Р Сърбия бе фокусен гост 
на ХХVІІІ Международен панаир на книгата, София)

Откриване на „Хипократ и Пегас. 
Изложба на писатели-медици“ 
и носителят на наградата 
„Димитър Димов“ 
проф. д-р Златомир Коларов
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Гостуваща изложба „Реликви от 
наследството на Никола Вапцаров“ 

на Националния литературен музей, 
Къща-музей „Никола Вапцаров“ 

и Националната библиотека

Конференция, посветена 
на официалното 
присъединяване 
на НБКМ към 
Информационния 
портал на Европейската 
библиотека и 
приключване на проекта 
TELPlus 

Международна кръгла маса „Османските 
регистри като извор за историята на Балканите 

под османска власт“ в Националната библиотека 
по проекта „Ръкописни и документални 

паметници от българските земи ХІІІ–ХVІІ век“
Анета Дончева, зам.-директор на 
Библиотека, открива брифинга 

за Закона за обществените библиотеки
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Слово на посланика 
на Кралство Белгия 

Н. Пр. г-н Марк Михелсен при 
откриване на експозицията 

„Белгия – Балгария. 130 години 
дипломатически отнашения. 

Минало и настояще“

Празник на цъфналата вишна и изложбата 
„Духовен и културен „сакура“ – мост 

между България и Япония. 50 години от 
възстановяването на дипломатическите 
отношения“ в присъствие на посланика 
на Япония Н. Пр. г-н Цунехару Такеда 

Представяне на двуезичната книга 
„Ханаан“ на Граса Араня в 

присъствието на Н. Пр. г-н Поуло 
Воловски, посланик на Бразилия

Директорът на НБКМ 
проф. дфн Боряна Христова 

връчва благодарствена грамота на 
г-н Борис Громов, директор на 

Московския културно-делови център  
Дом на Москва в София, 

по повод дарението от книги 
за българските библиотеки
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Посещение в Библиотеката на Н. Пр. г-жа Шийла 
Камерър, посланик на ЮАР в България

Н. Пр. г-н Матиас Хьопфнер, 
посланик на ФРГ, разглежда 

миниатюрна книга от колекцията 
на НБКМ при посещението си 
по повод 20-годишнината от 

падането на Берлинската стена 

Ръководителят на Направление 
„Консервация, реставрация и опазване на 

фондовете“ Мария Велева запознава 
Н. Пр. г-н Ахмед Буташ, посланик на 

Алжир, с методите на реставрация 

Съпругата на шейха на Катар Н. В. шейха Моза и 
съпругата на президента на Р България 

Зорка Първанова на посещение в Библиотеката

Посещение на Н. Пр. г-жа Ружда 
Таваравей, посланик на Кралство Тайланд,

и връчване на дарение от книги и CD
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Коледен концерт на студенти от 
НМА „Панчо Владигеров“ 

с преподавател 
проф. Румен Нейков

Посрещане на официалните гости преди 
откриване на празника 1 ноември – 

Ден на народните будители

Проф. д-р Дойно Дойнов, председател на 
Общобългарски комитет „Васил Левски“, 
представя том 2 на книгата 
„Васил Левски. Дикументи“ 

Андрей Шабанов, съветник в посолството 
на РФ, при представянето на книгата 

„Славянски ръкописи с български 
произход в Руската национална 
библиотека в Санкт Петербург“



87

Приложения
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№ по 
ред ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Ед. мярка ОТЧЕТ

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 7 695 558
2. Набавени библиотечни документи рег. ед 56 427
3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. –
4. Текущо получавани продължаващи издания загл. 2627
5. Постъпили в библиотеката и разпределени по депозито-

рии депозитни екземпляри брой 390 759
6. Бази данни

 – библиографски бази данни
 – други видове бази данни

брой записи
брой БД

1 306 698
8

7. Включени в каталозите каталожни картички брой 69 403
8. Регистрирани читатели брой 13 017
9. Посещения на регистрирани читатели брой 161 276

10. Заети библиотечни материали, в т.ч.:  
 – по МЗ и ММЗ рег. ед. 490 826

702
11. Откази на читателите, в т.ч.:

 – по МЗ и ММЗ брой 5617
480

12. Информационно обслужване:
 – информационни продукти
 – устни библиографски справки
 – изпратени информационни материали

брой
брой
брой

7082
6272
7015

13. Реставрирани и консервирани библиотечни документи брой листове 26 566
14. Профилактика на фонда лин. м. 105 000
15. Копия на документи:

 – копия върху хартия
 – дигитални копия

брой листове
брой файлове

757 574
51 422

16. Подвързани библиотечни документи тома 5775
17. Изложби и друга културна дейност брой 103
18. Международна дейност:

Участие в международни форуми
 – брой форуми
 – участници

Международен обмен на специалисти
 – от България
 – от чужбина

Международни договори
 – общо
 – нови (подновени)

Участие в международни организации
 – общо

брой

брой

брой

брой

12
20

1
3

14
2

6

19. Научна дейност:
 – дисертации и хабилитационни трудове
 – публикувани научни изследвания

брой
брой

1
60

20. Издания на библиотеката, в т.ч.:
 – печатни
 – електронни

брой
брой

51
17
34

21. Проведени заседания на различните колективни 
органи на библиотеката брой 103

22. Щатен състав брой 255
23. Приходи на библиотеката, в това число:

 – от субсидия
 – от собствена дейност
 – други

хил. лв.

2647,4
2247,6
252,7
147,1

24. Разходи на библиотеката, в това число:
 – за раб. заплата и възнаграждения в това число 
  на библиотекарите
 – за комплектуване на библиотечни документи
 – други

хил. лв.

2697,9
1915,4
916,4
147,0
635,5

СВОДНА СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА
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ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
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ПЕРСОНАЛ

1. БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОТЕЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Общо
 – от тях библиотечен персонал*

255
140

Библиотечен персонал с висше образование
 – от тях с библиотечна квалификация

130
61

Библиотечен персонал със средно образование
 – от тях с библиотечна квалификация

10
9

    *Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф

2. СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА* (ПО КАТЕГОРИИ)

Ръководни служители:
 – от тях научни сътрудници
 – от тях жени

16
8
7

Аналитични специалисти:
 – от тях научни сътрудници
 – от тях жени

148
16

129
Административен персонал:
 – от тях жени

69
67

Техници и др. приложни специалисти
 – от тях жени

16
13

Квалифицирани производствени работници
 – от тях жени

4
1

Оператори на машини и съоръжения
 – от тях жени

2
2

Професии, неизискващи специална квалификация
 – от тях жени

1
1

   *Забележка – без жените в отпуск по майчинство

3. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА*

До 25 години
  – от тях жени

7
7

От 25 до 40 години
  – от тях жени

46
40

От 41 до 55 години
  – от тях жени

130
125

От 56 до 63 години
  – от тях жени

67
62

Над 63 години
  – от тях жени

6
2

    *Забележка – без жените в отпуск по майчинство
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4. НЕПРЕКЪСНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Брой специалисти, участвали в квалификационни курсове –

БРОЙ ПЕРСОНАЛ, 
СЪГЛАСНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

СТРУКТУРНО ЗВЕНО БРОЙ

Общо 255

1. Дирекция 6

2. Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство 20

3. Направление „Национална библиография“ 49

4. Направление „Специални колекции“ 12

5. Направление „Библиографско и информационно обслужване“ 14,5

6. Направление „Комплектуване на фондовете“ 16,5

7. Направление „Каталогизация“ 19

8. Направление „Библиотечно обслужване“ 44

9. Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ 21

10. Отдел „Връзки с обществеността и БК“ 4,5

11. Направление „Информационни технологии“ 6

12. Център „COBISS“ 4

13. РИО 6

14. Отдел „Финансово-счетоводна дейност“ 3,5

15. Личен състав 3

16. Отдел „Административно-стопански“ 8

17. Печатна база 5

18. Направление „Дигитална библиотека“ 7

19. Копирен център 6

20. Охрана –
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ФОНД НА БИБЛИОТЕКАТА, НАБАВЕНИ 
И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

№ 
по 
ред

Вид на документа Ед. 
мярка

Обем на
библ. 
фонд

Наба-
вени

Отчис-
лени

 1. Книги, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
1 699 235

–
16 734

7 911

2. Продължаващи издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
1 328 901

–
35 340
29 071

 

3. Графични документи, в т.ч.
 – в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
209 113

–
601
40

 4. Картографски документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
12 849

–
128
81

5. Печатни музикални документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
51 632

–
241
135

6. Аудиовизуални документи, в т.ч.
– грамофонни плочи, магнетофонни 
ленти и касети, CD, DVD
– диапозитиви и филми
– видеокасети и филми

Рег. ед.

Рег. ед. 
Рег. ед.

41 794

34 728
6954

112

90

90
–
–

7. Ръкописи Рег. ед. 5544 4

8. Архивни документи, в т.ч.
– снимки и портрети

Рег. ед.
3 124 209

72 024
441
265

9. Старопечатни, редки и ценни издания Рег. ед. 34 211 9

10. Служебни издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
592 981

–
248
136

11. Автореферати, дисертации, 
хабилитационни трудове, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
38 897

–
1454
1350

12. Стандарти и патенти, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
293 261

–
84
84

13. Микроформи Рег. ед. 253 678 529

14. Електронни ресурси, в т.ч.:
– в Архива на българската книжнина
а) електронни документи
б) БД, от тях
– с дистанционен достъп

Рег. ед.

Рег. ед.
Загл.

5369
–

5369
–
–

484
210
484
18
18

15. Издания с брайлов шрифт, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед.
3884

–
40
40

ОБЩО
(без БД с дистанционен достъп)

7 695 558 56 427
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СЪСТАВ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧИТАТЕЛИ
(ПО ПРОФЕСИИ)

№
по 
ред

ПРОФЕСИЯ ОТЧЕТ

1. Специалисти:
 – инженеро-технически специалисти
 – медицински специалисти
 – математици, физици, химици, геолози, географи, 

 биолози и др.

 – философи, социолози, историци, педагози, филолози, 
 икономисти, юристи и др.

 – писатели, журналисти, артисти, художници, 
 музиканти и др.

6869
922
647

786

3406

1108

2. Студенти 5640

3. Други 508

ВСИЧКО регистрирани читатели 13 017

в т.ч.:
 – читатели научни работници
 – читатели жени
 – читатели мъже

3318
7508
5509
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

ВИД ОТЧЕТ

Книги 98 450

Продължаващи издания 260 880

Графични документи 2940

Картографски документи 910

Печатни музикални документи 1019

Аудиовизуални документи, в т.ч.
 – грамофонни плочи, магнетофонни ленти, касети, 
  CD, DVD
 – диапозитиви и диафилми
 – видеокасети и филми

854

854
–
–

Ръкописи 1307

Архивни документи, в т.ч.

 – снимки и портрети

118 835

1836

Старопечатни, редки и ценни издания 2050

Служебни издания 939

Автореферати, дисертации, хабилитационни трудове 187

Стандарти и патенти 120

Микроформи 1513

Електронни документи 94

Издания с брайлов шрифт –

Служебни (непубликувани) документи 26

ОБЩО 490 124
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БАЗИ ДАННИ

БИБЛИОГРАФСКИ БАЗИ ДАННИ

№ 
по 
ред

БАЗИ ДАННИ
Ед. мяр-

ка бр.

Начална 
година 

на създа-
ване

Въведени
2009 г.

Достигнат 
обем

1. Отдел „Депозит“

 – БД на изданията, които не се регис- БД на изданията, които не се регис-БД на изданията, които не се регис-

трират в ТНБ записи 1998 337 10 227

2. Отдел „Библиография и статистика на 

книги“ – общо:

 – Български книгопис. Серия 1.

 – БД дисертации

 – БД на серии

 – БД ISBN – книги под печат

записи
1992

1993

1995

1993

17 918

7486

367

215

9850

253 638

111 284

15 740

4904

121 710

3. Отдел „Библиография и статистика на 

продължаващи издания“ – общо:

 – БД на продължаващи изд. 1992–2007 г.

 – БД на продължаващи издания за 2009 г.

 – БД с присъден ISSN

 – БД с присъден ISMN

 – БД нови заглавия на продължаващи 

  издания

записи

1992

2009

2000

2009

1992

4249

1594

1410

963

32

250

39 989

31 288

1410

7009

32

250

4. Отдел „Библиография на статиите“ – общо:

 – Летопис на статиите... Серия 5.

 – Летопис на статиите... Серия 6.

записи

1993

1993

16 475

10 511

5964

379 459

216 596

162 863

5. Отдел „Ретроспективна библиография“ – 

общо:

 – БД „Официални издания“ 1878–1944

 – БД Български календари 1878–1944

 – БД Български песнопойки 1878–1944

 – БД Библиография на бълг. библиография. 

Серия 8.

       – 1996–2005 г.

       – 2006–2007 г.

       – 2008–2009 г.

записи
2000

1997

2000

2000

2006

2008

762

–

–

–

–

38

724

23 604

12 816

620

1737

5393

1981

1057

6. БД „Бълг. Книги за периода 1878–1992 г. 

(Библиографска БД и ретроконверсия) записи 1992 – 209 146

7. Направление „Библиографско и информаци-

онно обслужване“ – общо:

 – „Булгарика“

записи

1992

3861

3861

13 845

13 845
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№ 
по 
ред

БАЗИ ДАННИ
Ед. мяр-

ка бр.

Начална 
година 

на създа-
ване

Въведени
2009 г.

Достигнат 
обем

8. Отдел „Каталогизация“ – общо:

 – БД книги латиница 1978 – (ретрокон- 

  версия)

 – БД книги – (латиница и чужда 

  кирилица)

 – БД ноти

 – БД звукозаписи 1998–

 – БД продълж. издания – латиница

 – БД продълж. издания – бълг. език

 – БД продълж. издания – чужда кирилица

 – БД графични издания

 – БД картографски издания

 – БД своден каталог ЧПИ

 – БД своден каталог на чуждестранните 

  книги

Записи

2000

1993

1992

2000

1992

1992

1992

2003

2003

1989

1992

4787

1

1916

92

176

459

1257

589

297

–

–

–

238 021

3691

51 346

839

3172

13 808

22 632

6162

2919

103

36 931

96 418

9. Отдел „Контролни файлове“ – общо:

 – БД Контролен файл – автори

 – БД Контролен файл – предметен 

  рубрикатор

Записи
1992

1993

5043

5002*

41

128 325

112 600

15 725

10. Сектор „Официални издания“ – общо:

 – БД продължаващи издания

Записи

1993
47

47

1298

1298

11. Сектор „Картографски и графични изда-

ния“ – общо:

 – БД Артрегистър

Записи

2001

179

179

4906

4906

12. Отдел „Български исторически архив“ – 

общо:

 – БД Опис на личния архив на 

  д-р Христо Шишманов

 – БД Опис на документи от Гео Милев

Записи

2000

1994

–

–

1271

60

1211

13. Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“  

 – общо:

 – БД „Български старопечатни книги“ – 

  1806-1878 г.

 – БД „Редки руски книги и украински  

  книги“

 – БД „Редки италиански книги“ – 16–20 в.

 – БД „Редки английски книги“

Записи

1999

2005

2001

2008

–

–

–

–

2969

2007

716

164

82

   *Отдел „Библиография и статистика на книги“ – 4073 записа; Отдел „Каталогизация“ –  929 записа
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РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ

№ по 
ред

Консервация и 
реставрация

Брой 
листове Профилактика Лин. метри

1. Ръкописи 1180 1. Обезпрашаване
– Читални зали
– Хранилища

5600х3 пъти
29 400х3 пъти

2. БИА 4268 2. Обезпрашаване 
на новонабавени 
библ. документи

3. Ориенталски 6188 3. Дератизация, 
дезинсекция,

дезинфекция –
4 пъти годишно

4. Старопечатен 7682

5. Книгохранение 6178
6. Музикални и карт. 

колекции 276

7. Официални и арх. 
колекции 491

8. Външни поръчки 303

Общо 25 566 Общо 35 000х3пъти*

   *Обемът на работа е увеличен поради снабдяване с нова техника

ДРУГИ ВИДОВЕ БАЗИ ДАННИ

№ 
по 
ред

БАЗИ ДАННИ
Ед. мяр-

ка бр.

Начална 
година 

на създа-
ване

Въведени 
2009 г.

Достигнат 
обем

1. Отдел „Библиография и статистика на книги“

 – БД статистика за 2008 г.

 – БД ISBN – адреси на издателства

записи 1992

 1991

8757

173

8757

4488

2. Отдел „Библиография и статистика на 

продължаващи издания“

 – БД статистика 2008 г. записи 1992 1392 1392

3. Отдел „Каталогизация“

 – БД библиотеки, участващи в сводния

  каталог на ЧПИ записи 1989 1 269
4. Отдел „Комплектуване на чуждестранна 

литература“

 – БД Регистрация записи 1995 1484 43 177
5. Сектор „Издания по библиотечно дело“

 – БД за библиотеките в България записи 1998 – 1197

6. Направление „Библиотечно обслужване“

 – БД „Регистрация на читатели“

 – БД „Междубиблиотечно заемане“

записи 2006

2002

13 017

1324

13 017

15 494
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ИЗЛОЖБИ И ДРУГА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

ВИДОВЕ МЯРКА ОТЧЕТ

I. Изложби – общо:

 1. Изложби от фонда на библиотеката

 2. Изложби, организирани съвместно с други институти

 3. Гостуващи изложби в библиотеката в т.ч.:
   – български
   – чуждестранни

 4. Изложби, организирани в чужбина

 5.  Изложби на НБКМ, гостуващи в страната

 6. Витрини

II. Друга културна дейност

III. Екскурзии в библиотеката

ІV. Посещения на изложби и други културни дейности

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

20

5

10

15
9
6

–

3

48

83

12

12 325

ПОДВЪРЗИЯ

Отдели Художествени 
подвързии

Частична 
подвързия
(поправки)

Обикновени 
подвързии

(мека, предп. папки,
папки за пенс. дела)

 Броя Листове Броя Листове Броя Листове

Ръкописен 1 253 1  10  – – 

Старопечатен 19 4727 2 13  – – 

Ориенталски 4 1082 2 78 – – 

БИА 4 279 13   398 40 2522 

Книгохранение 21 4014 1   32   – –  

Музик. и карт. колекц. –  – – –   –   –

Офиц. и арх. колекц. 4 471 1 15   –   –

Външни поръчки 8 1532  –  –  –  –

Общо 61 12 358 20 546 40 2522 
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Приходи по вид
(хил. левове)

Съотношение на основните видове приходи

Съотношение на абсолютния размер 
на собствените приходи и субсидията по години

85%

9%5%
1%

0%

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсори
Други приходи Субсидия от бюджета

87%

13%

89%

11%

85%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2008

2009

Субсидия от бюджета Собствени приходи

2492,3
2559,1 2647,4

326,7 286,3 399,8

2165,6
2272,8

2247,6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009

Всичко Собствени приходи Субсидия от бюджета
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Съотношение на приходи по години 

Разходи
(хил. левове)

Абсолютен размер 
на основните видове разходи по години

2492,3

2559,1

2697,9

2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700

2007

2008

2009

1756,4
132,5

481,7
121,7

1891,4
142,2

517,3
8,2

1923,9
147

361,4
265,6

0 500 1000 1500 2000

2007

2008

2009

Разходи за персонала Разходи за комплектуване
Разходи за издръжка Капиталови разходи

57,85%
28,83%

13,31%
0,00%

53,19%
35,07%

7,72%
1,89%

63,21%
32,59%4,00%

0,20%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

2007

2008

2009

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсорство Други приходи
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Съотношение на основните видове разходи

Приходи и разходи по годинии
(хил. левове)

Средногодишен брой персонал и средна 
годишна работна заплата на персонала по години

71%

6%10% 13%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове
Разходи за издръжка Капиталови разходи

71%

6%10% 13%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове
Разходи за издръжка Капиталови разходи

2 492,3
2 492,3

2 559,1
2 559,1

2 697,9

2 647,4

1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

2007

2008

2009

Разходи Приходи

277

4699

254

5485

253

6032

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2007

2008

2009

Средногодишен брой персонал Средна годишна РЗ

71%

6%10%
13%
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Персонал (образование)

Отнасителен дял на отделните 
възрастови групи към общия числен състав

Персонал 
(квалификация)

2%3%18%
26%

51%

До 25 г. От 25 до 40 г. От 41 до 55 г. От 56 до 63 г. Над 63 г.

72% 75% 77%

23%25%28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009

С висше образование По-ниско от висше

140147150

115108
127

255

255
277

0

100

200

300

2007 2008 2009

Библиотечен персонал Друг персонал Общо
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Заети библиотечни документи
(тома)

Набавени продължаващи издания 
(заглавия в основен фонд – по начин на набавяне)

69 623

64 790

56 427

53 000 57 000 61 000 65 000 69 000 73 000

2007

2008

2009

442 363

494 644

490 124

100 000 300 000 500 000 700 000

2007

2008

2009

85
1875

619
78

2789

22
1625

1037
119

2803

15
1498

1079
35

2627

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2007

2008

2009

покупка депозит обмен дар общо

Набавени библиотечнии документи 
(тома)
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 Набавени продължаващи издания
(заглавия в основен фонд – по език)

Регистрирани читатели 
(образование)

Регистрирани читатели 
(общ брой)

1101
410

129
856

83
78

72
2729

1128
419

260
687

127
75

107
2803

1133
407

242
551

120
71

103
2627

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2007

2008

2009

български руски др.сл. английски немски френски други общо

12 728 13 127

13 017

2007 2008 2009

6 629
5 285

814

6 920
5 478

729

6 869
5 640

508

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

2007

2008

2009

Висше Студенти Други



105

Регистрирани читатели 
(по вид читателски карти)

Посещения
(брой)

Междубиблиотечно заемане
(брой поръчки)

4 745
7 983

4 863
8 264

4 562

8 455

1 000 4 000 7 000 10 000 13 000

2007

2008

2009

постоянни временни

1466 1573

1142

27 48 52
0

1000

2000

2007 2008 2009

поръчки от други библиотеки за НБКМ поръчки от НБКМ за други библиотеки

91 283

91 755

161 276

2007 2008 2009
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Международно библиотечно заемане
(брой поръчки)

Информационни продукти
(брой)

Машинен каталог
(брой записи)

32
77 40

487
554

451

0

300

600

900

2007 2008 2009

поръчки от чужбина за НБКМ поръчки от НБКМ за чужбина

3303

6648

7082

0 2000 4000 6000 8000

2007

2008

2009

685 109
30 637

133 349

208 787

159 377

152 959

0 200 000 400 000 600 000

О БЩ БРО Й

ПЕРИО ДИЧЕН ПЕЧАТ

СВО ДЕН КАТАЛО Г

СТАТИИ О Т СБО РНИЦИ И
СПИСАНИЯ

СТАТИИ О Т ВЕСТНИЦИ

КНИГИ



10
7

Дарители на българска литература

Държавни и обществени институции

Българска библиотечно-информаци-
онна асоциация

Българска национална телевизия
Военна академия „Г. С. Раковски“ 
Военно-медицинска академия 
ВСУ „Любен Каравелов
ДА „Архиви“
Дипломатически институт при МВнР
Дом на хумора и сатирата – Габрово
Институт „Отворено общество“ 
Институт за изследване на близкото 

минало
Исторически музей – Перник 
Корпорация „Развитие КДА“ 
Министерство на труда и социалната 

политика
Народно събрание
Национален археологически институт 

с музей – БАН
Национален дворец на културата
Национален исторически музей
Национален статистически институт
Национална художествена академия
Национална художествена галерия 
НЧ „В. Петлешков“ – Брацигово
НЧ „Д. Войников“ – Шумен
Отечествен съюз
РБ „Ем. Попдимитров“ – Кюстендил
РБ „Н. Фурнаджиев“ – Пазарджик
РБ „Хр. Ботев“ – Враца
РБ „Хр. Смирненски“ – Плевен
РИМ – Кюстендил 
РИМ – Пловдив
РИМ – Хасково
СВУБИТ 
Софарма

Неправителствени организации 
и фондации

Бюро на Върховен комисариат на 
ООН за бежанците и културните взаи-
моотношения
ИП „Делта Сток“ АД 

Международен център за изследване 
на малцинствата

МТКЦ „Геопан“
Общобългарски комитет „Васил 

Левски“
ОРКП „Мисъл“
Партия „Лидер“
Славянска литературна и артистична 

академия
Фондация „Арете – Фол“
Фондация „Д-р Желю Желев“
Фондация „ИГА“
Фондация „Комунитас“
Фондация „Конрад Аденауер“
Фондация „Тангра ТанНакРа“
Фондация „Тергум“ 
Фондация „Фридрих Еберт“

Чуждестранни институции

Полски институт в София

Издателства

Военно издателство
Издателство „Абрис – Дизайн Център 

ООД“
Издателство „Агато“
Издателство „Анико“ 
Издателство „Арос“
Издателство „Атика“
Издателство „Атлантис КЛ“
Издателство „Богианна“
Издателство „Божич“
Издателство „Боран“
Издателство „Верен“
Издателство „Веста“
Издателство „Дамян Яков
Издателство „Д-р Иван Богоров“
Издателство „Еднорог“
Издателство „Екобелан“ 
Издателство „Експоконтакт“
Издателство „Екстрем“
Издателство „Ерго“
Издателство „Жанет 45“
Издателство „Захарий Стоянов“
Издателство „Знак 94“
Издателство „Знаци“

ДАРИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА 2009 г.
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Издателство „Изток – Запад“
Издателство „Икономедиа“
Издателство „Информапринт“
Издателство „Ирита“
Издателство „ИФ 94“
Издателство „Коман“
Издателство „Наука и изкуство“
Издателство „Нова принт“
Издателство „Новата цивилизация“
Издателство „Обсидиан“
Издателство „Пакс Корпорация“ 
Издателство „Пенсофт“
Издателство „Приятел“ 
Издателство „Прозорец“
Издателство „Просвета“
Издателство „Пъблиш Сай Сет – Ек“
Издателство „Рал Колобър“
Издателство „Рамос“ 
Издателство „Сириус 4“
Издателство „Слънце“ 
Издателство „Стигмати“
Издателство „Тип-топ прес“
Издателство „Труд и право“
Издателство „Феникс дизайн“
Издателство „Феномен“ 
Издателство „Хермес“
Издателство „Хермес Пъблишинг“ – 

Канада
Издателство „Хомо Футурус“
Издателство „Хоризонти“
Издателство „Христо Ботев“
Рекламна агенция „Неда“
УИ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Частни лица

Абаджиев, Александър
Ангелов, Ангел
Ангелов, Веселин
Антикаджиев, Иван
Аспарухов, Александър
Атанасов, Петър
Атанасова, Мария
Балкански, Боян
Божинов, Антоан
Бонев, Чавдар
Булев, Тодор
Величков, Петър
Видов, Румен
Вучева, Татяна
Гайдарски, Стефан
Данова, Надя
Даскалов, Румен
Джонев, Ангел
Джурова, Аксиния
Дончев, Генчо
Захариева, Надежда
Иванов, Иван

Иванова, Ваня
Йотов, Борислав
Кадийски, Кирил 
Капушев, Георги
Келиян, Мая
Къдринова, Къдринка
Любенов, Владо
Мангачев, Петко
Марков, Васил
Мизов, Максим
Мирчева, Елка
Ненова, Мариана
Панайотова, Елена
Папазов, Димитър
Паскалевски, Спартак
Петров, Пламен
Попов, Димитър
Премянов, Красимир
Радушев, Евгений
Семейство Нешкови
Спасов, Людмил
Съботинов, Антон
Томов, Васил
Трантеев, Боян 
Хаджийски, Иван
Харбова, Елена
Христов, Кирил
Цалов, Георги
Цветкова, Светлана
Цочева, Надежда
Чолакова, Красимира
Янчев, Иван

Дарители на чужда литература

Обществени организации
и институции

Азербайджанско посолство – София
Американски културен център – 

София   
БАН – София   
Български културен институт – 

Прага 
Виетнамско посолство – София
Галерия за чуждестранно изкуство – 

София   
Дом на Москва в София
Европейска Интерактивна Медия – 

Лондон
Издателска къща „Burden &Cholij“ – 

Единбург   
Издателство „Олис Вайдман“ – Хил-

десхайм   
Институт по история, археология и 

етнография – Махачкала, Дагестан
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Институт славяноведение РАН – 
Москва

Интернешънал хаус оф Джапан – 
Япония

Кабинет на Първия Министър на 
Бруней – Дар-ес-Салам

Корейска фондация – Сеул
Македонски културен център – София
Министерство на културата, спорта и 

туризма – Сеул
Министерство по заетостта, соц. 

единство и жилищната политика – 
Франция

Народна библиотека – Белград
Национална  библиотека на Босна, 

Сараево
Общество за изследване на еврейска-

та история (Франко Бонтампи) – 
Италия

Полска народна библиотека – Варшава
Полски институт в София
Посолство на Алжир в България
Посолство на Иран в България
Посолство на Ирландия в България
Посолство Република Португалия – 

София
Румънска национална библиотека – 

Букурещ
Словенска национална библиотека – 

Любляна
Тракийска фондация за изкуство и 

традиции – Гърция
Унгарска национална библиотека – 

Будапеща
Университет Парма – Италия
Университет Триест – Италия
Фондация Център за академични из-

следвания – София
Фондация „Наследство на друзите“ – 

Лондон
Фондация „Свободна и демократична 

България“
Фондация Карл Фридрих фон Сименс 

– Мюнхен
Фондация „Марджани“ – Москва
Център за изследване на демокрация-

та – София
Център за изследване на демокрация-

та; Фондация „Сейбър“ – София
Център за ислямски изследвания – Са-

удитска Арабия
Център за популяризиране на япон-

ската литература – Токио

Частни лица

Ангелова, Соня – Монреал, Канада
Архимандрит Поликарп – Румъния

Байряк, Мерал – Турция
Басмаджиев, Любен – Женева, 

Швейцария
Гладкова, Олеся – Москва, Русия
Горгиев, Драги – Македония
Господинов, Георги – София
Грашкина, Ваня – НАЦИД, София
Грек, Иван – Молдова
Гьозлер, Кемал – Бурса, Турция
Давидов, Джоузеф – САЩ
Дамянов, Георги – София
Демиркова, Цеци. – Алтуна, Канзас, 

САЩ
Денчев, Стоян – София
Джанай, Гюслер – Турция
Димитриевич, Милан – Белград
Димитров, Теодор – Швейцария
Димовска, Доста – МКИЦ  на Р. Ма-

кедония в София
Дишовски, Хр. – София
Е. Брагалия – Италия
Евънс, Михаил – Великобритания
Елбакидзе, Г. М. – Москва, Русия
Ерди, Ислям – Турция
Иванов, Иван, Народна библиотека – 

Димитровград, Сърбия
Иващенко, Николай – Украйна
Исайчев, Владимир – Москва, Русия
Йенисьой, Харийе – Турция
Йорданова, Дина – Великобритания
Йорданова, Йова – Москва, Русия
Кадийски, Кирил – София
Каменов, Павел – СУ, София
Караиванов, Никола – Габрово
Карамиля, Мария – Молдова
Касабов, Александър – НБКМ, София
Касабов, Никола – Оукланд, Нова 

Зенландия
Кафтанджиев, Христо – София
Кендерова, Стоянка – НБКМ, София
Киел, Махиел – Турция
Киселиновски, Стоян – Скопие,       

Р. Македония
Колесник, Валентина – Одеса, 

Украйна
Конвтун, Евгений – Москва, Русия
Кононенко, Натали – Алберта, Канада
Константинов, Михаил – София
Косик, Виктор – Москва, Русия
Кузнецова, В. С. – Новосибирск, 

Русия
Куличев, Христо – София
Кьосева, Цветана – Русия
Кючуков, Христо – София
Лебастар, Изабел – България
Левшун, Любов – Минск, Беларус
Либератос, Андреас – Гърция
Луканова, Лиляна – България
Маден, Д. – Корк, Ирландия
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Манчев, Иван – Стара Загора
Марушакова, Елена – София
Миков, Любомир – Институт за 

фолклор БАН, София
Младенова, Олга – Калгари, Канада
Мркич, Дан – Отава, Канада
Муртузалиев, Сергей – Махачкала, 

Дагестан
Мустакимов, Ильяс – Казан, Русия
Найденов, Ванко – Иран
Нашиф, Т – Трентън, Ню Джърси, 

САЩ
Невенкин, Камен – Канада
Некрошин, Александър – Москва, 

Русия
Николаев, Николай – Палмерстон, 

Австралия
Николов, Стефан – София
Озтюрк, Селахатин – Истанбул, 

Турция
Павлова, Румяна – София
Паница, Джон – София
Панчев, Стойчо – София
Панчовска, Рада – София
Паскалева, Елена – София
Пенкова, Екатерина – София
Петкова, Габриела-Кемпбъл,    

Нюкасъл, САЩ
Плахецки, Красимира – Виена, 

Австрия
Попов, Георги – Мерзебург, Германия
Попова, Красимира – София
Първева, Стефка – България
Раев, Иван – БАН, София
Раханге, Киетил – Осло, Норвегия
Ризеско, Оана – Букурещ, Румъния
Рици, Алберто – Италия

Розенщайн, Любомир – Кошинг, 
Германия

Романишин, Роман – Москва, Русия
Скарстейн, Тове – Посланик на Крал-

ство Норвегия в София
Србиновски, Младен – Скопие,      

Р. Македония
Станчев – София
Стеновик, Дмитро – Киев, Украйна
Стерйовски, Александар – Скопие,   

Р. Македония
Стефанов, Стефан – София
Стоянов, Иван – Молдова
Суркова, Елена –  Минск, Беларус
Тайър, Алън – Мисури, Колумбия
Талалавет, Рушда – Посланик на Тай-

ланд, Букурещ 
Тарабурка, Емилия – Кишинев, Мол-

дова
Тиханов, Галин – Оксфорд, Велико-

британия
Тодорова, Велина – София
Усманова, Лариса – Токио, Япония
Устюжанинов, Владимир – Екате-

ринбург, Русия
Фишер, Ернест – Вараждин, Хърватска
Хаафс, Хансвилхелм – Белгия
Христова, Светлана – Благоевград
Христова, Светлана – София
Ценов, Йордан – София
Чарийски, Юри – Виена, Австрия
Черноземски, Владимир – Лос Ан-

джелис, САЩ
Чиекова, Добринка – Швейцария
Чистякова, Марина – Литва
Шейха Моза Насер ал-Миснед – 

Катар
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Книги
Христо Ботйов : Документи : Архив / Състав. Н. Жечев, Ц. Нушев. – 

Факсимилно изд. с разчетен текст и коментар. – София : Български писател, 
2009. – 336 с.

Васил Левски : Документи. Т. 2 / Състав. К. Шарова, Т. Томова, Цв. Ну-
шев; Ред. Д. Дойнов. – София : Златен змей, 2009. – 324 с.

Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библио-
течни мениджъри / Ваня Грашкина-Минчева, Анета Дончева, Ал. Димчев. – 
София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 125 с.

Опис на славянските ръкописи в сбирката на Църковно-историческия и 
архивен институт – София. Т. 1. Библейски книги / Състав. Б. Христова, Е. Му-
сакова, Е. Узунова. – София : Борина, 2009.

Полски автори, преведени на български език 1864–2008 : Библиографски 
указател / Състав., библиогр. ред., авт. на предг. Елена Янакиева и др. – София : 
НБКМ, 2009. – 359 с.

Пътят към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на на 
65-годишнината на Татяна Янакиева / Състав., науч. ред. А. Тотоманова, Цв. 
Панчева. – София : НБКМ, 2009. – 456 с.

Трудове на студентското научно общество при Специализираното висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии. Т. 4 / Науч. ред. 
Татяна Дерменджиева. – София : За буквите – О писменахь, 2009. – 646 с.

Учредително българско народно събрание в Търново, 1879 г. : Дневници / 
Състав., предг. М. Бошнакова. – София : Нар. събрание на РБ; НБКМ, 2009. – 216 с.

Kenderova, St. Catalogue des manuscripts orientaux du Département d’études 
turques de l’Université de Strasbourg. – Roma : Istituto per l‘Oriente C. A. Nallino, 
2009. – 272 p.

Статии в периодични издания и сборници
Бошнакова, М. Дневниците на Учредителното българско народно събра-

ние в Търново, 1879 г. // Учредително българско народно събрание в Търново, 
1879 г. : Дневници. – София : Нар. събрание на РБ; НБКМ, 2009, с. 2–29.

Бошнакова, М. Новооткрити части от бележник на Яворов : Едно допъл-
нение към публикуваните бележници на П. К. Яворов. // Яворов – литературни 
и биографични сюжети. – София : Изд. център Боян Пенев, 2009, с. 125–131; с. 
372–385.

Георгиев, Л. Стефан Дуньов – български герой от Банат. // Изв. Българско 
историческо дружество, 40, 2008, с. 341–345.

Георгиев, Л. Из учебното дело на чипровските заселници в Трансилва-
ния. // Националноосвободителните движения в българските земи ХV–ІХХ в. 
и тяхното отразяване в музеите. Юбилейна национална научна конференция, 
Чипровци, 2008. – София, 2009, с. 68–70. 

Георгиев, Л., Р. Цветкова. Любен Каравелов живот – дело – епоха.[Отзив 
за изложба]. // Библиотека, 2009, № 5–6, с. 57–58.

Дерменджиева, Т. Книги и издатели в системата ISBN (януари–октомври 
2007 г.). // Книгоиздаване и медии. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 
2009, с. 128–133.

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ НА СЛУЖИТЕЛИ 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
(научни сътрудници и специалисти)
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Дерменджиева, Т. Системата ISBN в България  в началото на XXI век. // 
Пътят към книгите и информацията : Юбил. сб., посветен на 65-год. на Татяна 
Янакиева. – София : НБКМ, 2009, с. 238–246.

Дипчикова, А. Новите теоретични разработки в областта на каталогиза-
цията – терминологични проблеми и решения. // Пътят към книгите и инфор-
мацията : Юбил. сб., посветен на 65-год. на Татяна Янакиева. – София : НБКМ, 
2009, с. 282–288. 

Дипчикова, А., А. Тотоманова. Нови аспекти на библиотечната профе-
сия в дигиталната епоха : Презентационнни материали. // Библиотечната про-
фесия през ХХІ век – промени и предизвикателства : Сб. материали от ХVІІІ 
нац. конф. на ББИА. – Велико Търново : ИВИС, 2009, с. 79–80

Дончева, А. Библиотечният персонал в Националната библиотека – глед-
ната точка на един мениджър. // Библиотечната професия през ХХІ век – про-
мени и предизвикателства : Сб. материали от ХVІІІ нац. конф. на ББИА. – Ве-
лико Търново : ИВИС, 2009, с. 6–16.

Дончева, А. Законът за обществените библиотеки и библиотечната мре-
жа // Пътят към книгите и информацията : Юбил. сб., посветен на 65-год. на 
Татяна Янакиева. – София : НБКМ, 2009, с. 275–281.

Дончева, А. Инициативи за дигитализация на книжовното културно на-
следство и достъпа до него. // Библиотека, 2009, № 1, с. 17–20. 

Калоянова, И. Продължаващи издания 2004–2008 г. // Пътят към книги-
те и информацията : Юбил. сб., посветен на 65-год. на Татяна Янакиева. – Со-
фия : НБКМ, 2009, с. 247–253.

Карачоджукова, Н. Проблеми при конверсията на бази данни от бъл-
гарски автоматизирани системи в системата COBISS. // Пътят към книгите и 
информацията : Юбил. сб., посветен на 65-год. на Татяна Янакиева. – София : 
НБКМ, 2009, с. 253–261. 

Karačodžukova, N. Bolgarske knjižnice od sredneka veka do danes. // 
Organizacija znanja, 2009, № 3, р. 58–61.

Кендерова, Ст. ДАПИС – един успешно приключил проект. // Библиоте-
ка, 2009, № 3, с. 5–9.

Кендерова, Ст. Драгине/Драгане или Драгота, или как разчитаме бъл-
гарските имена в османските извори. // Състояние и проблеми на българската 
ономастика (Велико Търново), т. 9, 2009, с. 35–84.

Кендерова, Ст. За „Българският Левски“ и други ръководители на Илин-
денско-Преображенското въстание. // Приятели на науката : Сб. в чест на проф. 
дфн Тодор Балкански, посветен на неговата 65-год. – Велико Търново, 2009, с. 
174–180.

Кендерова, Ст. За цената на арабописмената книга във Видин през ХVІІІ 
век. // Пътят към книгите и информацията : Юбил. сб., посветен на 65-год. на 
Татяна Янакиева. – София : НБКМ, 2009, с. 70–93. 

Кендерова, Ст. Мерки на административната власт срещу разпростра-
нението на болести и епидемии в Търговище и региона. // Изв. Исторически 
музей – Търговище, 2, 2009, с. 99–107. 

Кендерова, Ст. Нейно височество шейха Моза бинт Насер на посещение в 
Националната библиотека. // Библиотека, 2009, № 3, с. 52–53.
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Направление „Каталогизация“
Бойка Панайотова – ръководител
Тел. 943 37 16; 988 28 11/ 318 
E-mail: b.panayotova@nationallibrary.bg
Отдел „Каталогизация“ 
Ганчо Ганчев – главен библиотекар
Тел. 988 28 11/ 203, 205 
E-mail: g.ganchev@nationallibrary.bg
Отдел „Контролни файлове“ 
Тодорка Николова – главен библиотекар
Тел. 988 28 11/ 201 
E-mail: t.nikolova@nationallibrary.bg

Направление „Библиотечно обслужване“
Любка Будинова – ръководител
Тел. 944 13 24; 988 28 11/ 228  
E-mail: l.budinova@nationallibrary.bg
Отдел „Читални“ 
Еленита Илиева – главен библиотекар
Тел. 988 28 11/ 211, 367
Читалня № 2 – Обща читалня
Тел. 988 28 11/ 268
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Читалня № 3 – Универсални библиографски издания и общи справочници
Тел. 988 28 11/ 268
Читалня № 4 – Научна читалня за обществени науки
Тел. 988 28 11/ 268
Читалня № 5 – Физико-математически и технически науки
Тел. 988 28 11/ 217
Читалня № 6 – Медико-биологически науки
Тел. 988 28 11/ 217
Регистрация
Тел. 988 28 11/ 211
Гардероб
Тел. 988 28 11/ 277
Отдел „Книгохранение“ 
Мая Димитрова – главен библиотекар
Тел. 988 28 11/ 229 
E-mail: m.dimitrova@nationallibrary.bg
Отдел „Междубиблиотечно заемане“ 
Добромира Николова – главен библиотекар
Тел. 988 28 11/ 394 
E-mail: d.nikolova@nationallibrary.bg
 
Направление „Библиографско и информационно обслужване“
ст.н.с. д-р Елена Янакиева – ръководител
Тел. 843 24 21; 988 28 11/ 235 
E-mail: e.yanakieva@nationallibrary.bg
Отдел „Информация по култура, наука, образование и Булгарика“ 
Юлия Карадачка-Симеонова – главен библиограф
Тел. 843 24 21; 988 28 11/ 235 
E-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg
Отдел „Правна и икономическа информация“ 
Янислава Ламбрева – главен библиограф
Тел. 988 28 11/ 217 
E-mail: j.aristidova@nationallibrary.bg

Направление „Информационни технологии“
Марина Василева – ръководител,
заместник-ръководител Национален център COBISS 
Тел. 946 10 81; 988 28 11/ 357  
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg

Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“
Мария Велева – ръководител
Тел. 988 28 11/ 314 
E-mail: m.veleva@nationallibrary.bg

Направление „Дигитална библиотека“
ст.н.с. д-р Цветанка Панчева – ръководител
Тел. 943 35 25; 988 28 11/ 253, 248 
E-mail: z.pancheva@nationallibrary.bg
Звено „Дигитализация. Фотографска дейност“ 
Иван Добромиров – ръководител
Тел. 988 28 11/ 248, 253 
E-mail: i.dobromirov@nationallibrary.bg

Редакционно-издателски отдел
Асен Георгиев – ръководител
Тел. 846 70 01; 988 28 11/ 206 
E-mail: a.georgiev@nationallibrary.bg

Печатна база 
Румяна Чикичева – ръководител
Тел. 944 10 82; 988 28 11/ 313
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Отдел „Финансово-счетоводна дейност“
Евгения Михайлова
Тел. 846 74 80; 988 28 11/ 335 
Факс 46 54 95
 
Административно-стопански отдел
инж. Йордан Чолаков 
Тел. 988 28 11/ 328

Национален център COBISS
н.с. Надя Карачоджукова – ръководител
Тел. 946 10 81; 946 16 01; 988 28 11/ 357 
Факс 843 54 95 
E-mail: n.karachodjukova@nationallibrary.bg
Марина Василева – заместник-ръководител
Тел. 946 10 81; 946 16 01; 988 28 11/ 357  
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg
Галина Колева – библиотекар-експерт
Тел. 946 10 81; 946 16 01; 988 28 11/ 357  
E-mail: g.koleva@nationallibrary.bg
Румяна Петрова – библиотекар-експерт
Тел. 946 10 81; 946 16 01; 988 28 11/ 357 
E-mail: r.petrova@nationallibrary.bg
Йонка Иванова – програмист бази данни
Тел. 946 10 81; 988 28 11/ 357 
E-mail: y.ivanova@nationallibrary.bg
Николай Делибозов – системен администратор
Тел. 946 10 81; 988 28 11/ 357
E-mail: n.delibozov@nationallibrary.bg

Паралелни структурни звена
 
Научен съвет 
ст.н.с. д-р Александра Дипчикова
Тел. 988 28 11/ 304 
E-mail: a.dipchikova@nationallibrary.bg
 
Съвет по библиотечните фондовете   
н.с. Галя Дириманова
Тел. 46 60 77; 988 28 11/ 316 
E-mail: g.dirimanova@nationallibrary.bg
 
Съвет за Интегрирана библиотечно-информационна система 
н.с. Анета Дончева
Тел. 981 35 36; 988 28 11/ 209 
Факс 843 54 95 
E-mail: a.doncheva@nationallibrary.bg
 
Редакционно-издателски съвет 
Проф. дфн Боряна Христова
Тел. 988 16 00; 988 28 11/ 209 
Факс 843 54 95 
E-mail: b.hristova@nationallibrary.bg


