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Предходната 2010 година, независимо от тежката финансо-
ва криза и липсата на достатъчно средства, може да се отчете 
като много успешна за Националната библиотека “Св. св. Кирил и 
Методий”.

Осъществени бяха следните извънредно важни задачи с на-
ционално и международно значение:

 За първи път бе въведен в експлоатация нов електро-
нен каталог на Íационалната библиотека. Това стана възможно 
чрез успешното реализиране на прîекта “Вèртóалíа бèблèîтека 
   –  Българèя”.  (Изгражäаíе íа Еäèííа íацèîíалíа бèблèîтечíî-èí-
фîрìацèîííа сèстеìа). На 26 октомври 2010 г. в София проф. Боря-
на Христова, директор на Националната библиотека, и г-н Томаж 
Селяк, директор на IZUM, Марибор, Словения, подписаха Дîгîâîра за 
прèлагаíе íа сèстеìата COBISS â Българèя. С този акт официал-
но се постави началото на използването на COBISS в България. Съ-
щевременно беше и символичен завършек на процеса на подготовка 
на Националната библиотека за включване в системата, продължил 
повече от 4 години. 

Новият електронен каталог на Библиотеката на основата на 
софтуера COBISS съдържа над 820 000 библиографски записа (март 
2011) на следните видове документи:

•  монографични публикации: книги, дисертации, картограф-
ски и графични документи, видеозаписи и ноти: 

•  български документи от 1876 г. до днес;  
•  документи на други езици, постъпили в Библиотеката, от 

1992 г. до днес; 
•  периодични издания – вестници, списания и бюлетини от 

1992 г. до днес; 
•  статии от вестници и списания от 1992 г. до днес.
Продължи работата по превеждане на документацията на 

системата. Организирани бяха няколко обучителни курса. Лицензи за 
споделена каталогизация получиха 99 служители от Библиотеката, 
което е истински успех за нас и доказва експертното ниво на рабо-
та на голяма част от състава. Започна активна дейност в реална-
та работна среда на софтуера CОBISS3. Първият запис беше създа-
ден на 18.10.2010 г. До края на годината бяха изработени 3688 библи-
ографски записа. Заработи и системата за проверка на качеството 
и пълнотата на библиографските записи във формат COMARC/B.

Пристъпи се към подготвителна работа за включването в 
системата на следващите библиотеки от страната.         

 Áе създаден и успешно започна работа съвременен Äиги-
тален център за ръкописи, книги и периодика по прîект BG0046 
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“Дèгèталèзацèя è запазâаíе íа пèсìеíîтî íаслеäстâî íа Бълга-
рèя”. Беше закупена сканираща, фотографска и компютърна тех-
ника. В рамките само на този проект са дигитализирани общо 214 
документа в 51 350 файла. Всички сканирани документи са снабдени 
с много подробни метаданни на български, като част от тях са 
представени и на английски език. По предложение на специалисти-
те към част от документите са прикачени текстови файлове с 
допълнителна информация за тях. Впечатляват високото качество 
на сканираните оригинали и пълнотата на метаданните. Поради 
значимостта на колекциите и интереса на изследователи и други 
потребители ще продължи сканирането и представянето на до-
кументи от този период и извън рамките на настоящия проект. 
Документите са широко достъпни за ползване и могат да бъдат 
намерени в интернет страницата на Националната библиотека 
www.nationallibrary.bg в рубриката “Дигитална библиотека” и съот-
ветните раздели: “Българският ХIV век”/The Bulgarian Fourteenth 
Century; “Сиджили”/Sijills; “Целокупна България”/United Bulgaria. За 
проекта могат да се намерят сведения в публичните отчети на  
Националната библиотека за 2009 и 2010 г. Бяха изработени бил-
бордове и обозначителни табели за Дигиталния център. Вече бяха 
издадени четири дипляни и рекламни материали. В няколко докла-
да и презентации на различни конференции и други научни форуми 
беше дадена подробна информация за съдържанието на проекта. 
Информация за него се разгласяваше в радоипредавания и репорта-
жи в електронните медии. На 1 ноември 2010 г., Деня на народни-
те будители, в присъствието на представители на българското 
правителство, дипломати, партньори от страните донори, както 
и многобройна публика в Националната библиотека официално беше 
представена работата по проекта. Във връзка с това Библиотека-
та беше посетена от официална делегация на Кралство Норвегия, 
български и чуждестранни журналисти, гости на страната. Дирек-
торите на националните библиотеки на страните донори Норве-
гия и Исландия бяха на посещение в Националната библиотека на 
България от 1 до 4 ноември 2010 г. за официалното му представяне. 
Те дадоха изключително висока оценка на извършената работа и 
начина, по който са усвоени средствата.

 За първи път в Áългария бе пуснат Íационaлен регис-
тър на издаваните книги (Books in print) по прîект BG0046 “Дè-
гèталèзацèя è запазâаíе íа пèсìеíîтî íаслеäстâî íа Българèя”. 
Проектът приключи с инсталирането и пускането в реална експло-
атация на Националния регистър. Той поддържа единна класифика-
ционна схема на българското книгоразп ростра нение и е изграден от 
следните модули: модул “Публичен сайт”, модул “Сигурност”, модул 
“Издания”, модул “Издателства”, модул “ISBN”, модул “Анкети”, 
модул “Проучвания”, модул “Справки”, модул “Одит информация”, 
модул “Администриране”, модул “Управление на номенклатури”, мо-
дул “Проверка на правопис” и модул “Книжарници”. С въвеждането в 
действие на Националния регистър ще се подобри състоянието на 
целия книжен сектор в България и ще се даде възможност за пре-
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доставянето на електронни услуги на гражданите и бизнеса. Пред-
стои поддържането и актуализирането на базата данни.

 Áиблиотеката участва със свои уникални материали в 
няколко международни Äигитални библиотеки: 

• Еâрîпейска бèблèîтека (The European Library) – с помощта 
на Прîект TELPlus (финансиран в рамките на Програма eContentPlus 
на Европейската комисия) и подкрепен от Конференцията на дирек-
торите на Европейските национални библиотеки; 

•  Проект “Четяща Европа” (Reading Europe) – това е  вир-
туална изложба на портала “Европеана”. Националната библиотека 
участва с 21 документа, снабдени с метаданни на български и ан-
глийски език; 

•  “Световна дигитална библиотека” (World Digital Library) 
– в рамките на проекта беше сключено споразумение за сътруд-
ничество и договор за участие, бяха подготвени и предоставени 
дигитализирани редки колекции – 10 бр. славянски ръкописи, придру-
жени с метаданни, които са изпратени за тестване.

 Успешно приключи I и започна II етап по прîекта “Ръкî-
пèсíè è äîкóìeíталíè паìетíèцè îт българскèте зеìè XIII–XVII в.”, 
финансиран чрез конкурс, проведен от Фонд “Научни изследвания” 
на МОНМ. Отпечатан беше Т. I от Описа на славянските ръкописи, 
съхранявани в ЦИАИ. София, ИК Борина, 256 с. и Палеографски ал-
бум. По същия проект на 23 октомври 2009 г. в Националната биб-
лиотека беше проведена Международна конференция “Османските 
регистри – извор за историята на Балканите ХV–ХІХ в.”, посвете-
на на проф. В. Мутафчиева.

Националната библиотека проведе и Научна конференция 
“Етрополската книжовно-калиграфска школа от ХVII век (20–21 май 
2010), докладите от която бяха издадени в специален сборник.

 Áиблиотеката започна, съвместно с вестник “Êултура” 
като медиен партньор, нова програма под наслов “Осинови книга” 
по примера на Аdopt a book на Британската библиотека. Целта на 
програмата е да се съберат средства за реставрация на уникални-
те старопечатни ръкописни паметници, които за съжаление са 
в лошо състояние. Програмата би могла да заинтересува хора, 
които имат финансовата възможност да осиновят книги и да 
помогнат тези ръкописи и безценни паметници да бъдат рестав-
рирани, за да се съхранят за поколенията и да останат в нашите 
библиотеки. Първите осиновители на книга са ученици от СОУ 
“Йоан Екзарх Български” от гр. Шумен. Осиновената книга е учебен 
сборник Конволют от ХVI–ХVII в. На ръкописния паметник, рестав-
риран предишни години, бе изработена подвързия и предпазна ку-
тия от кожа за съхранение.

 Îбновена интернет страница. През изминалата година 
бяха положени сериозни усилия за промяна на дизайна, съдържани-
ето и информационните възможности на сайта на Националната 
библиотека. Той получи нова структура и модерен дизайн – бяха 
създадени нови или променени съществуващите полета и рубрики. 
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Информацията, подадената от отделните направления и от други 
дейности, се актуализира и редактира ежедневно. Като следствие 
от тези промени се радваме на удвоен брой потребители.

 Áиблиотеката бе инициатор, организатор и домакин на 
редица важни за страната събития: 

•  През изминалата година бяха представени 28 изложби, като 
три от тях с национално значение – “Екзархията е Отечеството”, 
“Етрополската калиграфско-художествена школа от XVII век” и 
“Фотографското наследство на братя Карастоянови”. Национал-
ната библиотека гостува в Европейския парламент в Брюксел със 
своята изложба “Паисий Хилендарски. История славянобългарска”, 
която беше представена на депутатите от 27-те страни, член-
ки на ЕС, като част от българската програма по повод 1 ноември, 
Деня на народните будители; 

•  През 2010 г. Националната библиотека бе домакин на 7 на-
учни сесии и конференции;

•  Националнатата библиотека утвърди водещата си позиция 
като предпочитано място за представяне на новоизлезли книги, ор-
ганизиране и провеждане на конференции, кръгли маси, срещи, прес-
конференции, литературни вечери, отбелязване на юбилеи на видни 
дейци на културата, връчване на литературни награди, концерти и др.

Приоритетни задачи за 2011 г.

 Àктуализиране на вътрешните актове на Íационалната 
библиотека в съответствие с приетия нов Правилник за дей-
ността на Íационална библиотека “Ñв. св. Êирил и Ìетодий”.

 Продължаване на работата в рамките на проекта “Âир-
туална библиотека – Áългария”. (Изграждане на Åдинна национал-
на библиотечно-информационна система) и включването на нови 
библиотеки в системата.

 Успешно приключване на проекта BG0046 “Äигитализи-
ране и запазване на писменото наследство на Áългария” (2009–
2011). Предоставяне на данни в библиотека “Åвропеана” и други 
международни дигитални библиотеки. Продължаване на работа-
та по проекта “Áългарският ХIV век”.

 Завършване на втория етап на проекта “Ðъкописни 
и докумeнтални паметници от българските земи XIII–XVII в.”

 Àктивизиране на издателската дейност.
 Подготовка за участие в нови национални и междуна-

родни проекти с участието на Íационалната библиотека като 
партньорска страна от 2012 г.

 Ðеорганизация на някои основни направления на Áиблио-
теката с оглед оптимизиране на дейността им.

 Участие в организирането на комисия към ЮÍÅÑÊÎ за 
културното наследство със световно значение.

    Прîф. äфí Бîряíа Õрèстîâа
    Дèректîр
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Дейíîстè íа Íацèîíалíата бèблèîтека
“Св. св. Êирил и Ìетодиé”

през 2010 г.
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Библиотечно обслужване

×итателски състав
 Въпреки някои твърдения в публичното пространство за липсата на 

интерес към традиционните носители на информация и все по-малкия брой 
четящи граждани, отчитаните показатели онагледяват съвсем различна 
картина за Националната библиотека.

Регистрираните читатели през изминалата 2010 г. са 13 580, което 
представлява 97% от планирания брой, и са с 563 бр. повече от предходна-
та година.    

•  2009 – 13 017 бр.      
•  2008 – 13 127 бр.
•  2007 – 12 728 бр.
Читателският състав според основните категории е следният:
•  Специалисти – 7577 бр. (6869 бр. – 2009 г.)
•  Студенти – 5676 бр. (5640 бр. – 2009 г.)
• Други – 327 бр. (508 бр. – 2009 г.)
Читателската аудитория на Националната библиотека запазва свои-

те параметри, като през последните няколко години наблюдаваме посте-
пенно увеличение на броя на студентите, което е една обнадеждаваща 
тенденция за интересуващите се от състоянието на четящото обще-
ство специалисти. 

През изминалите 5 години, според данните за основните читателски 
категории, отново отчитаме относително постоянен брой специалисти, 
които са 55,80% от общия читателски състав през 2010 г. (53% – 2009 г., 
52,71%).

Най-значителната категория специалисти са тези в областта на об-
ществените науки: философи, социолози, историци, икономисти, филолози, 
юристи, педагози, които са 43% от общия брой. 

Представителите на останалите специалности по отрасли на знани-
ето са, както следва:

•	писатели, журналисти, артисти и др. – 25% 
•	инженерно-технически специалности – 13% 
•	математици, физици, химици, геолози – 11% 
•	медицински специалности – 8% 
Читателите с постоянни карти са – 4626 бр. (4562 – 2009 г.)
Месечните и дневни карти са – 8954 бр. (8455 – 2009 г.)
Съотношението между жени и мъже е съответно:
•	Жени – 7893 (7508 – 2009 г.)
•	Мъже – 5687 (5509 – 2009 г.)

Обслужване на потребителите
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Читателите научни работници и членове на творчески съюзи са 2347 

броя от общия брой специалисти, което представлява 47% от специали-
стите през 2010 г. (48,30% – 2009 г.)

През годината са издадени по-голям брой безплатни карти на хора в 
неравностойно положение – 170 души (166 – 2009 г.)

Посещения на читатели
През 2010 г. отчитаме близо 80 000 повече посещения – 227 592 бр. 

(148 951 – 2009 г.), от които двойно повече – 137 449, са в сайта на Библио-
теката (59 070 – 2009 г.)

Увеличен е броят на дистанционните потребители, получаващи 
информация от страницата на библиотечния сайт, било за търсене в 
електронните каталози, било за разглеждане или четене на материали в 
Дигиталната библиотека, или за запознаване с условията за ползване на 
Библиотеката като читатели.

Разпределението на посещенията по читалните е следното:
Отбелязваме промяна в броя на посещенията в специализираната чи-

талня “Проф. Марин Дринов”, които са с 500 повече от предишната година. 
•	Читалня № 1 – 4038 бр. (3569 бр. – 2009 г.)
Обновеният вид на читалнята, по-големият брой нови компютри, 

осигуряването на постоянна температура през различните сезони предос-
тавиха на читателите много добри условия за работа.

•	Читалня № 2 – 13 264 бр. (13 385 бр. – 2009 г.)
Втора читалня е читалнята с обособен фонд с езика на Брайл и с 

инсталираната програма за незрящи, което дава възможност за достъп до 
информация и на хора в неравностойно положение. Тук се ползват основно 
всекидневниците, както и стари годишнини на държавните вестници. Да-
рените компютри от издателство СИЕЛА предоставят възможност да се 
ползва и едноименната й програма. 

• Читалня № 3 – 4692 бр. (3946 бр. – 2009 г.)
Броят на посещенията в тази читалня е постоянен. Продължава тен-

денцията да се ползват основно подвързани годишнини на вестници. 
• Читалня № 4 – 39 097 бр. (43 776 бр. – 2009 г.)
Читалнята за обществени науки има относително постоянен брой 

читатели. Липсата на компютризирани работни места е причина читате-
лите да се задържат по-малко в нея.

• Читалня № 5 (Обединена с читалня № 6) – 19 878 бр. (18 071 бр. – 
2009 г.)

От значение за увеличаването броя на читателските посещения и 
броя на ползваните библиотечни материали в читалнята е и наличието 
на безжичен интернет, както и оборудваните с компютри места с дос-
тъп до локалните бази. 

•	 Читалня № 7 – 620 бр. (867 бр. – 2009 г.) 
Преобладаващата част от читателите на сектор “Издания по биб-

лиотечно дело” са специалисти с ясно определени професионални интереси 
към сбирките по библиотекознание, библиография, книгознание и научна 
информация. И през изминалата година читалнята предостави много добри 
условия за работа на библиотечната колегия от цялата страна. Посещени-
ята на библиотечните и информационните специалисти са 43% от общия 
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брой посещения, следвани от студентите – 40% и на други специалисти, 
главно от областта на обществените науки – 17%. Сътрудниците на чи-
талнята оказват компетентна професионална помощ при подготовката  и 
провеждането на упражненията на студентите – бъдещи наши колеги. 

•  Читалня № 8 – 1118 бр. (1341 бр. – 2009 г.)
Богатството и разнообразието на колекциите от картографски и 

графични издания не само удовлетворяват потребностите на широк кръг 
индивидуални ползватели, но са и важен източник на илюстративен мате-
риал за изложби и други културни събития в НБКМ. Те са в помощ и на дър-
жавните и културните институции, и на учебните заведения по изкуства-
та. Наблюдава се лек спад в броя на посещенията, но броят на раздадените 
библиотечни документи остава почти непроменен. 

•  Читалня № 9 – 658 бр. (867 бр. – 2009 г.)
Традиционно най-големият относителен дял от посещенията и тази 

година се пада на читателите студенти – 49%, следвани от специалисти-
те в областта на икономиката, политическите и социалните науки – 19%. 
Всички те са с трайни интереси към дейностите на международните 
организации. Успешното функциониране на читалнята като Европейски 
документационен център предпоставя и посещенията на потребители с 
интерес към европейската тематика. Запазва се голямата обращаемост 
на колекцията от български официални издания. Нараства броят на библио-
течните справки, отнасящи се до фонда от дисертации. 

•  Читалня № 10 – 1200 бр. (1258 бр. – 2009 г.) 
Читателската аудитория на читалнята за музикални издания и звуко-

записи е в широки възрастови граници. През изтеклата година се наблюда-
ва увеличение на броя на младите читатели – студенти и ученици. Читал-
нята е със стабилни показатели – почти не са променени броят на посеще-
нията и раздадените библиотечни документи в сравнение с предходната 
година. Запазват се предпочитанията на читателите за ползване на съвре-
менните носители на информация. Намирането на средства за обновяване 
на амортизираната аудиовизуална апаратура би повишило качеството на 
библиотечното обслужване. 

•  Информационен хол – 5578 бр. (2860 бр. – 2009 г.) 
Оборудваните с компютри осем места в каталожния хол продължа-

ват да се използват както за справки от дежурните библиотекари, така и 
от читателите за получаване на необходимата им информация.

Ползване на библиотечните документи
През изминалата година заетите библиотечни материали в читални-

те на Библиотеката са 556 151 бр. (490 124 бр. – 2009 г.) или със 100 000 бр. 
повече от планираните, които се разпределят по следния начин:

Читалня № 1 – 187 684 документа, от които:
•  архивни документи – 179 653 л., в това число
   портрети и снимки – 934 бр.;
•  ръкописи – 1474 т.;
•  книги – 3650 т.;
•  продължаващи издания – 899 т.;
•  старопечатни, редки и ценни издания – 2008 т.
Читални № 2, 3, 4, 5 – 355 212 бр., от които:
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•  книги – 79 058 т.;  
• продължаващи издания – 274 888 т.;  
• микроформи – 1235 бр.;  
• стандарти – 11 бр.; 
• електронни документи – 20 бр. 

Читалня № 7 – 2173 т. библиотечни материали, от които: 1374 т. 
книги, 618 т. продължаващи издания, 168 бр. служебни издания и 13 бр. стан-
дарти.

 
Читалня № 8 – 3778 рег. ед., от които: 2691 бр. графични и 1081 бр. 

картографски материала.
 
Читалня № 9 – 2021 т. библиотечни материали, от които: книги –  

708 т., продължаващи издания – 441 т., служебни издания – 706 бр. и авто-
реферати – 158 бр., електронни документи – 8 бр.

Читалня № 10 – 5283 регистр. ед., от които: аудиовизуални докумен-
ти – 753 бр., книги – 1769 т. и продължаващи издания – 1774 т.

Продължаващите издания, независимо от периода на издаване, според 
дългогодишните ни наблюдения върху вида ползвани материали са предпо-
читаният източник за актуална научна информация на читателите ни. 

През 2010 г. те са били 274 888 бр. (264 077 бр. – 2009 г.) Те са обект на 
дълготраен интерес не само за ползвателите специалисти, но са и първите 
обекти на библиографско изследване за стотици студенти, както и любо-
питно четиво за постоянния ни контингент от дългогодишни читатели. 
Обаче поддържането на физическото състояние на томовете подвързани 
годишнини става все по-трудно. Проблемът с финансирането на Библиоте-
ката се отразява особено катастрофално върху възможностите за подвър-
зване на вестниците и списанията. 

През изминалата година отчитаме по-малък брой томове с твърда 
подвързия, което не ни позволява да предоставяме на читателите най-
търсените заглавия във вид, който е удобен за четене и опазва изданието 
в добро състояние по-дълго време. Ползването на неподвързани периодични 
издания от минали години води до загубата на отделни броеве, до повреж-
дането на страници и затруднява правилното им съхранение във фонда на 
Библиотеката.

Решаването на този проблем е много важно за: 
•  бързото обслужване и задоволяване в най-голяма степен на чита-

телските търсения;
•  намаляване броя на отказите;
•  правилното съхранение на фонда в сигнатурен ред.

Ìеждубиблиотечно заемане
Изминалата 2010 г. се оказа най-трудната за развиването на тази 

дейност през последните десетина години. Кризата възникна, когато ста-
на невъзможно по финансови причини да ползваме услугите на – “Български 
пощи”. Почти напълно бяха блокирани основните процеси. Бяха приети, но 
неизпълнени поръчки към чуждестранни библиотеки.
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През второто полугодие настъпи известно раздвижване в изпълне-
нието на поръчки и в двете направления на междубиблиотечното заемане – 
вътрешно и международно, когато Библиотеката можа да осигури ограни-
чени средства за пощенски разходи. Но продължилата толкова време криза 
не позволи в оставащия кратък период да възстановим предходните обеми 
на работа. 

По линия на междубиблиотечното заемане в страната получените 
поръчки са 939 бр. или 78% от планираните 1200. Съотношението между 
изпълнените и отказите е 67% към 33%, което приблизително съвпада с 
планираното. Поръчките за книги са 72% от общия брой, а за копия – 28%. 
Изпълнените поръчки за книги са 67% от получените заявки при очаквани 
около 55%, което е добър резултат. 

При копията от периодични издания съотношението изпълнени/отка-
зи е съответно 68% – 32%, което напълно съответства на прогнозираните 
цифри. 

При международното междубиблиотечно заемане получените и обра-
ботени заявки са 52 бр. при очаквани 550. Поръчките за книги са 49 бр. или 
94% от всички заявки, а за копия – 3 бр. (6%). 

За наши материали са получени 56 бр. поръчки от чужди библиотеки 
– напълно според предвижданията ни. Отказите за тях са близо 43%, което 
отчитаме като влошен показател, дължащ се на различни причини: липса на 
пощенски услуги, фондове, от които не се изпълняват поръчки, лошо физи-
ческо състояние на библиотечните документи и др.

 Пощенската обработка е следната:
•  За страната са обработени 166 бр. колети (385 бр. – 2009 г.)
•  За чужбина – 30 бр. колети (168 бр. – 2009 г.)
Копирани са 1034 листа статии.
Въведени са 1075 записа в базите данни, с които достигнатият обем 

е 15 245 бр.



 През последните няколко години се наблюдава спад на регистри-
раните читатели, т.е. тези, които реално (физически) идват в Áибли-
отеката. Òова приемаме като напълно естествено, защото услугите 
на Áиблиотеката все повече започват да се търсят онлайн. Ñъздаден е 
добър електронен каталог. Изграждат се дигитални ресурси и е осигурен 
достъп до тях. Òова дава вече възможност за четенето на документи и 
особено на продължаващи издания от вкъщи, чиито книжни тела  чита-
телите в самата Áиблиотека не могат да ползват. 

 Посещенията в Áиблиотеката, включващи стандартните по-
сещения на място и посещения на интернет страницата й, са нараснали 
значително.

 Значение за наличието на едно основно ядро от специалисти – 
55,80% (52,71% – 2009 г.) от общия читателски състав, е и осигурената 
възможност за достъп до интернет и локалните бази данни и от самата 
Áиблиотека. Òова води до извода за необходимостта от по-голям брой 
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оборудвани с компютри читателски места и създаването на по-добри 
условия за четене: удобни столове, локално осветление, климатизация    
и т.н.

 Паралелно с използването на новите технологии печатните 
източници на информация продължават да бъдат надежден и особено 
важен фактор в сериозната научноизследователска работа.

 Продължаващите издания, независимо от периода на издаване, 
са предпочитаният източник за актуална научна информация за чита-
телите ни. Затова е необходимо:

- да се осигуряват задължително средства както за абонамент на 
чуждестранни периодични издания в традиционен или електронен вид, 
така и за пощенски разходи;

- да се осигуряват текущо средства за подвързването на търсе-
ните заглавия периодични издания. Ползването им с временна подвързия 
неминуемо води до загубата на отделни броеве, късането на страници и 
затруднява подреждането и съхранението им във фонда на Áиблиотеката.

 Ìеждубиблиотечното заемане като дейност трябва да бъде 
развивано в посока на промени в технологичното оборудване и да е съ-
образено с новите технологии, които използва Áиблиотеката. 

 Липсата на място за библиотечните материали е един от ос-
новните проблеми, който с течение на времето се задълбочава все по-
вече и ще окаже пагубно въздействие върху тяхното състояние и съх-
ранението им като част от книжовното културно наследство. Íеот-
ложен е въпросът за подобряване състоянието на книгохранилищата 
(асансьорът в хранилището на основния фонд изисква спешен ремонт).

Информационно обслужване

Справочно-библиографското и информационното обслужване в На-
ционалната 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 ин-

формационни и други услуги. 
И през изминалата 2010 г. продължи тенденцията за осъществява-

не на информационно обслужване, съобразено с променящия се профил на 
потребителите. Техните изисквания към вида, съдържанието и формата 
на предоставяне на заявените услуги се увеличиха. Продължи да нараства 
броят на дистанционните потребители. Затова продължихме да развива-
ме приоритетно информационното обслужване в електронна среда. Основ-
ните усилия бяха насочени към обслужването на:
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•  държавни институции;
•  неправителствени организации;
•  научни и културни институции;
•  отделни граждани, специалисти и студенти.
На разнообразните потребителски изисквания отговорихме с различ-

ни информационни услуги: изработване на тематични библиографски справ-
ки, тематични справки с предоставяне на пълнотекстова информация, 
библиографско издирване, придружено с електронна доставка на докумен-
тите, пакети с документация по различни проекти, библиографски консул-
тации и др., като използвахме различни форми на традиционно и виртуално 
справочно обслужване.

Информационното обслужване в Библиотеката се извършва основно 
в направление “Библиографско и информационно обслужване”, а също и в 
направленията, отговорни за обслужването на читателите. 

Подготовка на информационни продукти 
Информационните продукти (писмени тематични библиографски 

справки, тематично търсене в автоматизираните бази данни – собствени 
и абонирани, фактографски справки, пакети с документация, информаци-
онни бюлетини, библиографски указатели и др.) бяха подготвени в направ-
ление “Библиографско и информационно обслужване”. Общият им брой е 
10 042, от които 572 писмени информационни продукта и 9470 – справки в 
автоматизираните бази данни.

•  Писмени тематични библиографски справки – 157 бр.
•  Ретроспективни тематични библиографски справки: 
Справки чрез автоматизирано търсене – 155 бр.
•  Текущи библиографски справки – 2 бр. 
Нови справочници в НБКМ – 1 бр., 60 загл.
Библиографски справки – 1 бр., 72 загл.
•  Пакети с документация – 166 бр. 
•  Фактографски справки – 43 бр. 
•  Библиографско издирване с електронна доставка на документи – 32 бр.
•  Отговори на писма – 173 бр.
•  Автоматизирано информационно търсене в базите данни на НБКМ, 

в онлайн бази данни и в други интернет ресурси – 9470 бр. (тук не се включ-
ва 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 западноев-
ропейските страни и САЩ” са издирени, описани, преведени и класирани 300 
закона.

•  Библиографски указатели:  
“България в чуждата литература (Булгарика)” 2004/2005 г. За подготов-

ката на указателя са извършени следните дейности: издирване в електронни 
каталози и бази данни в интернет, както и в печатни източници; проверка 
на дублетност; редактиране на записи; превод; класиране; вмъкване в карто-
теките, въвеждане – общо 242 раб. д. В локалната база данни са въведени и 
проверени 755 записа. Извършва се и регулярно преглеждане на постъпилите  
в Библиотеката нови книги (11 раб. д.) и референтска дейност (5 раб. д.) 
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Биобиблиографски указател “Н. Вапцаров” – БИО (отдел “Информация 

по култура, наука, образование и Булгарика”) участва в указателя в частта 
за преводи на Н. Вапцаров в чужбина. Продължи преглеждането на онлайн 
каталозите на всички големи национални и други библиотеки, много специ-
ализирани сайтове, бази данни за преводи и др. Открити, описани, редак-
тирани и уточнени са 127 записа (79 раб. д.) Повечето записи са на анали-
тично разработени документи (50), с които описаните материали стават 
много повече. Описани са и 20 публикации в периодичния печат.

За допълнителна информация двамата сътрудника, участващи в под-
готовката на указателя, се обърнаха с писма до националните библиотеки 
на Албания, Аржентина, Армения, Австралия, Австрия, Азърбайджан, Бела-
рус, Белгия, Босна и Херцеговина, Бразилия, Великобритания, Хърватска, 
Колумбия, Кипър, Чешка република, Дания, Ирландия, Финландия, Германия, 
Гърция, Грузия, Холандия, Унгария, Израел, Италия, Литва, Молдова, Норве-
гия, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швейцария, САЩ, Украйна, 
Франция, Сърбия, Македония. От почти всички библиотеки бяха получени 
отговори. Предоставената информация е включена в корпуса на указателя.

•  Библиографско издирване с копиране на материали – 1 бр.
По заявка на Центъра по наркомании бяха прегледани de visu 1288 бр. 

вестници по предварително уточнен списък и открити 1129 бр. материали, 
от които са направени ксерокопия. 

Към посочените продукти трябва да отчетем 15 бр. справки в авто-
матизираните бази данни, извършени в направление “Специални колекции”, 
и 2725 бр. такива справки, извършени в направление “Библиотечно обслуж-
ване”.

Общият брой на всички справки, свързани с информационното об-
служване, е 12 782, от които 572 са писмени тематични справки и 9470 бр. 
– търсене в автоматизираните бази данни.

Устна информация 
Извършени са 5764 бр. устни справки и консултации. Те се разпреде-

лят по следния начин : 
•  Устни справки – общият брой е 4152. Извършват се във всички 

направления, отговорни за обслужването и включват насочващи, адресни, 
справки за уточняване на библиографски данни и други. В направление “Биб-
лиографско и информационно обслужване” са дадени 2500 справки, в направ-
ление “Библиотечно обслужване” – 1103 справки, в направление “Специални 
сбирки” – 549 справки.

•  Библиографски консултации – 1612 бр., от които в направление БИО 
са извършени – 1538, а в “Специални колекции” – 74.   

Справки по всички каталози на библиотеката се дават при необходи-
мост и от направление “Каталогизация”. 

Устната информация се предоставя основно при дежурства на ин-
формационното гише (262 раб. д., вкл. събота), на регистрационното гише, 
както и по телефона. 

Ñправочен апарат
Справочният апарат на Библиотеката включва поддържането на 

каталога на справочните издания, колекциите от справочниците в подръч-
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ните фондове и справочните складове, поддържането на справочни карто-
теки и на електронен архив на писмените тематични справки. Дейността 
се извършва в направление “Библиографско и информационно обслужване”. 

•  Справочници: обработени нови – 134; сигнирани нови – 108; вмъкна-
ти в каталога на справочниците – 610; 

Преглед на нови справочници – 12 раб. д.
През август беше извършена значителна работа по отчисление на 

справочници от фонда на Библиотеката:
-  подреждане на фишовете по азбучен ред;
-  подреждане по класификационен индекс; 
- отразяване на промените в служебните каталози – 1300 ф.; 
- вмъкване на фишовете в каталога на справочниците – 1300 ф.
Значителен обем работа беше извършена и по отчислените справоч-

ници от читалните, БИО и “Каталогизация”:
- пренареждане на целия справочен склад – около 2000 бр.;
- отразяване на отчисленията в каталога на справочниците и под-

реждането им в справочния склад – 273 бр.;
- проверка и подреждане на всички справочници в стая 63.
•  Поддържане на справочни картотеки с консултации от в. “Труд” и 

“24 часа” – 124 бр.; картотека за НБКМ – 30 раб. д.; 
•  Поддържане на електронен архив на изготвените справки – 10 раб. д.
Категориите потребители, които библиотеката обслужва, се запа-

зиха и през 2010 г.:
 Áългарските държавни институции: 
Бяха подготвени информационни продукти за Министерство на кул-

турата, за Министерство на образованието, младежта и науката, за Про-
куратурата, за съдилища, общини и др. 

 Äипломатически представителства: 
Направени бяха справки за посолствата на Португалия, Италия, Русия. 
 Íаучни институти: 
Бяха подготвени редица справки за преподаватели и докторанти от 

Софийския университет, Нов български университет, ЮГУ “Н. Рилски”, 
Варненския икономически университет и др. Голям е броят на справките 
за цитирания на български учени в български и чужди публикации – основно 
учени от Софийския университет, Нов български университет, ТУ – Габро-
во, Медицинска академия – София и др. Специализираните бази данни за 
цитирания, до които Библиотеката има достъп, позволиха всички справки 
за цитирания да бъдат направени качествено. Бяха изпълнени изискванията 
на потребителите за откриване на h-index на авторите и Impact factor на 
списанията, както и да бъдат проследени техните промени през годините. 
Сред по-големите справки, по които работихме, трябва да отбележим би-
обиблиография на Георги Джагаров, която ще бъде част от голям юбилеен 
сборник в негова памет, както и библиографското осигуряване на проекта 
на Института по български език “Комплексно изследване на българската 
лексика и фразеология като част от културното наследство и българска-
та национална идентичност”. Отделът участва в допълването на между-
народната библиография за Стефан Цвайг, подготвяна от американския 
професор R. Klawitrr и публикувана в WikiBiblio.
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 Íеправителствени и други организации: 
Изработени бяха информационни продукти за Института за наркома-

нии, фондация “Междукултурно сътрудничество”, “Европейския център за 
малцинствата” и др. 

 Êултурни институти: 
Бяха подготвени справки за Националния филмов център, за издания-

та на отделни издателства – “Сиела”, “Инфо-Дар”, “Славена” и др.; за раз-
лични читалища и библиотеки.

 Информационно осигуряване на студенти, специалисти и др.: 
Освен тематичните библиографски справки, беше извършвано и биб-

лиографско издирване с електронна доставка на документите.
В направление “Ръкописно-документално и книжовно наследство” са 

направени множество справки, свързани със съдействието за подготовка-
та на книгата на Е. Клинчаров “Пантеон – бележити дейци на българската 
култура” (издирване на материали, справки в БИА); по програмите “Осинови 
книга” и др.; по обща библиография за историята на българската ръкописна 
книга от Х–ХVIII в.; за българската книжнина през ХIV в.; за продукцията на 
Котленския книжовен център и дейността на Софроний Врачански; за бъл-
гарската ръкописна книга през епохата на Възраждането, за периодизация-
та на историята на българския език; за старопечатните немски книги за 
Bayerische Staatsbibliothek; за Министерство на културата и Агенция “Архи-
ви” за имоти на българи в Одринска Тракия; за документи на Ватиканската 
апостолическа библиотека; за енорийските регистри на православната и 
католическата църква и други.


 Áроят на справките в електронните бази данни бележи значи-

телно увеличение (около 1/3 повече в сравнение с предходната година). 
Увеличен е и броят на писмените тематични справки, като все повече, 
освен библиографската информация на потребителите, беше предоста-
вяна и пълнотекстова или реферативна информация.

 ×увствително увеличение има и при броя на предоставените 
отговори на писма, като почти всички въпроси и отговорите се получа-
ват        и изпращат по електронната поща (дейността се извършва в 
направление ÁИÎ). Затова спомогна и въвеждането на функцията “Попи-
тай библиотекаря” на сайта на Áиблиотеката. Представеният на сайта 
електронен адрес беше следен непрекъснато и на зададените въпроси се 
отговаряше своевременно. Íа сайта на Áиблиотеката бяха публикувани 
и отговори на “×есто задавани въпроси”. ×аст от въпросите бяха под-
брани от работещите в ÁИÎ, а останалите са съставени или съгласува-
ни с ръководителите на отделите, в които се обслужват читатели. 

 Îсновните предпоставки за качественото изработване на 
информационните продукти е възможността за ползване на локалната 
автоматизирана мрежа на ÍÁÊÌ и на електронните ресурси, за които 
Áиблиотеката има абонамент – базите данни на EBSCO, Scopus, Web of 
Knowledge, Science Direct, Pro Quest. По сведения на Áългарския информа-
ционен консорциум по ползване на базите данни на EBSCO за първи път 
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Íационалната библиотека е на пето място сред около 40 библиотеки 
в страната. Ìного добро е ползването и на останалите бази данни, за 
което говори и сериозното увеличаване на броя на автоматизираните 
търсения в сравнение с предходните години. Íе по-малко значение за 
качеството на работата има и повишената квалификация на сътрудни-
ците на ÁИÎ – както чрез всекидневно проучване на електронни ресурси 
и прилагане на сложни техники за търсене, така и чрез участие в квали-
фикационни семинари и обучения.

 Продължи дейността, свързана с издирване на качествени 
интернет ресурси на свободен достъп и тяхното организиране, за да 
бъдат използвани пълноценно в работата. Òака отговаряме на наложи-
лата се тенденция в справочно-информационното обслужване в библи-
отеките – подпомагане самостоятелната дейност на потребителите. 
Îт друга страна, така разширяваме ресурсната база на обслужването 
и повишаваме качеството на подготвяните от нас информационни 
услуги. 
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Състояние на библиотечните фондове

Комплектуване и развитие на колекциите

Основна дейност на направлението е комплектуването на български 
и чуждестранни издания за основния фонд на Библиотеката и български из-
дания – липси за архива на българската книга, както и за международен кни-
гообмен.  За отчетния период в основния фонд са постъпили 8384 т. книги 
и 147 т. електронни документи. Набавени са 45 т. книги липси на основния 
фонд. 

Във фонда на чуждестранните официални издания като депозит 
на международните организации са постъпили 218 загл. в 218 т. книги, 
272 загл. в 346 т. годишници, 125 загл. в 195 т. (497 бр.) списания, 66 загл. 
в 276 бр. компактдискове. Българските официални издания включват 
следните новопостъпили документи: книги – 129 загл. в 129 т., 36 загл. в 
36 рег. ед. служебни издания, автореферати – 90 бр. В сектор “Музикални 
издания” през  последните години постъпленията се получават предимно 
по депозит и чрез дарения. Новопостъпилите документи са: книги – 121 т., 
ноти – 76 бр., гр. плочи – 22 бр., CD – 1 бр. приложение на книга; продължа-
ващи издания – 89 загл. в 131 бр.   

В сектор “Графични и картографски издания” са постъпили 312 гра-
фични издания. По вид: 121 албума, 190 плаката и 1 електронен документ. 
В картографската сбирка са постъпили  44 карти и 8 атласа. В сектор 
“Издания по библиотечно дело” набавените документи са: книги – 100 т. и 
продължаващи издания – 11 загл. в 64 т., текущо регистрирани – 340 бр.; 
служебни и непубликувани документи – 10 загл. в 10 т. Наблюдава се тенден-
ция на намаляване броя на непубликуваните документи. 

 В направление “Ръкописно-документално и книжовно наследство” са 
набавени  чрез покупка и дарение общо 9 книги: 1 Rц, 1 Rфр, 4 R мин – 1 ръко-
пис от втората половина на ХIХ в. През изтеклата година са набавени чрез 
закупуване един фрагмент от ръкопис на османотурски език на тема ритуал 
и молитви (ОР 3811); около 210 бр. документи и снимки, свързани с живо-
та и дейността на Богдан Горанов – съратник на Хр. Ботев, на полковник 
Стефан Кисов – поборник, опълченец и военен деец след Освобождението, 
родословни изследвания за родове в с. Ярловци, Трънско и др.; около 255 до-
кумента и снимки, свързани с дейността на известни български дипломати, 
писатели и художници – Стоян Заимов, Кирил Христов, Любомир Бобевски, 
Ел. Консулова-Вазова и др.; Чорбаджийски тефтер от с. Бухово, Софийско 
– ХIХ в.; оригинални фотографии на български политици и военни – Н. Муша-
нов, д-р Ал. Станишев,  ген. В. Лазаров, на български журналисти и адвока-
ти – Сирак Скитник, Никола Балабанов, д-р Ал. Пеев и др., битови снимки и 
снимки на национални носии.
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Êомплектуване на документи на български език чрез депозит
2010 г. е извънредна по отношение традиционната работа с по-

стъплението на българските книги по депозит във връзка с въвеждането        
на COBISS3. За основния фонд са постъпили по депозит 7890 т. книги,   
1656 загл. продължаващи издания. 

 В сектор “Графични и картографски издания” са постъпили по депо-
зит 283 графични издания. Новите постъпления в картографската сбирка 
са единствено по депозит и възлизат на 52 документа – 44 карти и 8 ат-
ласа. В сектор “Музикални издания” са постъпили 34 документа ноти, 77 
книги; 95 са изданията по библиотечно дело. В сектор “Официални издания” 
по депозит са следните български издания: 129 т. книги, 36 рег. ед. служебни 
издания и 90 автореферата.

Êомплектуване на документи чрез покупка
През 2010 г. са закупени за основния фонд 29 т. български и чужди 

книги. 27 т. са книгите на френски език, които обаче са платени от спе-
челен проект на Министерството на културата от 2009 г. Забавянето и 
обработването на тези документи през 2010 г. се обяснява с по-късната 
доставка от страна на книготърговската компания.

Абонирани и получавани са 22 продължаващи издания чрез фирма “Ин-
декс”. Сътрудничеството с “Индекс” беше успешно, рекламираните брое-
ве са набавяни своевременно. През тази година абонаментът бе заплатен 
едва през  декември. И през 2010 г. читателите на Библиотеката са полу-
чили електронен достъп до 17 on-line  бази данни като SCOPUS, PROQEST, 
EBSCO.

Абонирани са 155 загл. български продължаващи издания за междуна-
роден книгообмен и 48 загл. за читалните на Библиотеката. Трябва да се 
отбележи добрата работа на “Доби прес” по доставянето на абонираните 
заглавия. През 2010 г., също както и през 2009, нямаше средства по Про-
грамата на Министерството на културата “Библиотеките – съвременни 
центрове за четене и информираност”.

Êомплектуване на документи чрез международен книгообмен
През 2010 г. се осъществяваше книгообмен със 104 библиотеки от 36 

държави. Получените книги по обмен са общо 779 загл. в 828 т. В сравнение 
с 2009 г. (1090 загл. в 1179 т.) намаляването обема на постъпленията е оче-
видно. Българските книги, набавени за изпращане в чужбина, са 1414 загл. в 
1508 т. Голямата разлика в баланса се обяснява с по-високите цени на чуж-
дестранните издания. В сектор “Музикални издания” са получени 12 книги 
по обмен, а в сектор “Графични издания” – 16. 

През отчетния период е направен баланс с партньорите от англого-
ворящите държави. Налага се изводът, че за периода 2008–2009 г., с малки 
изключения, на практика е преустановено изпращането на български изда-
ния за тях. Главната причина за това е внезапното напускане на референта 
с английски език и дългото прекъсване до намирането на заместник.

В резултат на активна кореспонденция с библиотеката на University 
of Washington, Seattle бяха изпратени 41 поръчки за $2000,00, които ще се 
получат през 2011 г. 

От 2010 г. отношенията с най-голямата американска библиотека 
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– Библиотеката на Конгреса, се развиват само на основата на книгообме-
на. В резултат на направените баланси за българската периодика за 2007,  
2008, 2009 г. в сметката на Националната библиотека беше прeведена дъл-
жимата сума – $12 788,11, които ще бъдат използвани за покупка на амери-
кански книги.

Запазването на взаимоотношенията с основните партньори от 
Германия, Австрия и Швейцария беше приоритет и през 2010 г. Немската 
национална библиотека, Австрийската национална библиотека, Държав-
ната библиотека в Берлин и Баварската държавна библиотека са отново  
най-активни. Двустранното сътрудничество с останалите библиотеки 
от немскоговорящи страни се изразява предимно в обмена на продължава-
щи издания. През отчетния период са получени 84 загл. книги в 90 т. и 13 
DVD  от немскоговорящите страни. От тях 48 загл. в 53 т. и 13 DVD 
са регистрирани вече в COBISS3. 

Заради промяна в австрийския медиен закон от 01.01.2011 г.  Нацио-
налната библиотека на Австрия няма да може да изпраща на НБКМ перио-
дични издания в обмен общо 29 загл.

През 2010 г. попълването на фондовете на библиотеката с докумен-
ти на романски и др. езици се осъществяваше основно по линия на меж-
дународния обмен. Получени са 295 загл. в 304 т. (на френски, италиански, 
испански, турски, гръцки език ). Получавани бяха и 13 загл. продължаващи 
издания. С някои френски библиотеки се обменят предимно периодични 
ресурси. Въпрос на културна политика е и традиционното поддържане         
на обменни връзки с важни партньори от Белгия, Испания и Италия.

При получаването на документи от Русия, Украйна, Беларус, Прибал-
тика, Закавказието и Средна Азия също се наблюдава спад в сравнение с 
2009 г. През отчетната година са набавени 296 загл. в 315 т. книги. НБКМ 
развива дългогодишен обмен с 20 големи библиотеки от Русия, Беларус и Ук-
райна. Най-важните доставчици на руска литература за нас са Държавната 
руска библиотека в Москва, Националната библиотека в Санкт-Петербург, 
ИНИОН, Академията на науките на Русия, ВГБИЛ. Получената литература 
от тези библиотеки е около 80% от общото количество набавени руское-
зични документи. Партньорите от Русия, Украйна настояват да получават 
по книгообмен документи на български език поради читателски интерес.

Делът на книгите и периодиката, набавяни от бившите съветски 
републики, е малък по обясними причини. Литературата, издавана на съот-
ветните национални езици, се комплектува изключително грижливо предим-
но в областта Булгарика. 

По отношение на книгообмена със славянските, балканските и някои 
страни от Източна Азия (Китай, Монголия, Виетнам) и Куба особена промя-
на в тенденциите не се отбелязва. През 2010 г. са набавени и регистрирани 
96 загл. книги в 100 т. Забелязва се намаляване на постъпленията в сравне-
ние с 2009 г. (205 загл. в 219 т.).  

Обменът на документи с чуждестранните библиотеки включва и 
преглеждане на различни каталози, библиографски източници, оферти 
за подбор на чужди заглавия от референтите и изпращане на поръчки до 
партньорите. 

Широко разпратени на всички партньори са и 4 оферти с 312 загл. 
български книги, подготвени от отдела за набавяне на българска литера-
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тура. Голяма част от чуждестранните библиотеки вече предпочитат да 
правят подбор от оферти и разширяването на тази дейност ще помогне   
в укрепването на книгообменните отношения.

Общо получаваните чуждестранни продължаващи издания през 2010 г. 
са 706 загл. от 175 партньорски институции: вестници, списания, годиш-
ници и др. Регистрирани в двете бази PPP и PPL, които от  октомври са 
обединени в COBIIB, са общо 8391 единици периодика.

Отново основният начин на набавяне е обменът. 

Êомплектуване на документи по вътрешен книгообмен
По вътрешен книгообмен бяха получени 9 загл. български продължава-

щи издания. Много добре се развива тази форма на взаимодействие с биб-
лиотеката на Софийския университет, регионалните библиотеки, като 
тези в Разград, Враца, Добрич, Силистра, които са много активни в това 
отношение.

Êомплектуване на документи чрез дарения
Общото количество на дарените през периода книги от англоезични-

те страни е 22 загл. в 23 т. През 2010 г. бяха направени и дарения от Посол-
ството на Република Ирландия, от директорите на националните библио-
теки на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, които ще бъдат обработени в 
системата COBISS и ще влязат във фонда през 2011 г. Дарените книги на 
романски езици, постъпили и обработени в Библиотеката, са 16 загл. в 17 
т. Традиционно активни дарители на Библиотеката са обществени орга-
низации и частни лица от Чехия, Сърбия и Словения. Общото количество 
на дарените през периода книги от тези страни е 20 загл. в 22 т. На българ-
ски език са получени като дарение 294 загл. в 1011 т. книги за международен 
книгообмен. Можем да откроим следните дарители: Национален археологи-
чески музей на БАН, издателство “Арс Милениум МММ”, издателство “Заха-
рий Стоянов”, издателство “Рал Колобър”.

В сектор “Музикални издания” са получени в дар 30 книги, ноти – 42, 
грамофонни плочи – 41 бр., графичните издания са 8. Изданията по библио-
течно дело, предоставени като дар, са 5 т. 

През 2010 г. много периодични издания бяха получавани като дар. 
По проекта JDP се получават 24 издания, от Британския съвет – 6, от 
Френския културен център – 12, от Гьоте-институт – 16 и др.

Проблеми с транспортирането на колетите с книги и периодични 
издания

С пощата за международния книгообмен години наред съществува 
проблем, който постепенно застрашително се превръщаше в пречка на ця-
лостната дейност по обмена. В трудните условия на криза от Библиотека-
та бяха заделени 1500 лв. за поща и изпратени 85 колета. Затова миналата 
2010 беше година на нестандартните решения, проби, грешки и постиже-
ния по отношение на  транспортирането на книгите и продължаващите 
издания. С издирването на спомоществователи се занимаваше главно от-
дел “Комплектуване на българска литература”. Можем да изброим следните 
частни лица и институции, подпомогнали предаването на 734 колета с 
български издания в библиотеките партньори:
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За British Library – с помощта на издателство “Летера”, пакетирани-

те издания бяха придвижени до Пловдив, а оттам до Лондон с транспорт 
на фирма  “Вентекс”, със съдействието на г-жа Милена Везенкова – дирек-
тор на училищата “Васил Левски” и “Розова долина”, Лондон, Великобрита-
ния и г-жа Снежина Мечева – директор на училището към посолството на 
Република България в Лондон.

За френската Национална библиотека – автобусна фирма “Карат С” 
до Париж , където колетите бяха посрещани и предавани от Калина Салмон 
– президент на българското училище “Васил Левски” в Париж.

За румънската Национална библиотека колетите бяха транспортира-
ни за втора поредна година от Регионалната библиотека в Силистра.

За полската Национална библиотека българските печатни издания 
бяха превозвани от Полския културен институт.

Издателство “Борина” и Чешкият културен център ни съдействаха 
през цялата година в превоза на пратки за Прага. 

За всички библиотеки в Германия беше получено съдействие от фон-
дация  “Фридрих Еберт”.

Издателство “Агата” ни помогна и около 50 пакета, предназначени за 
Народната библиотека в Белград, бяха изпратени с кола на делегацията на 
културното министерство на Сърбия, участвала на международния панаир 
на книгата в София през  декември.

Издателство “Просвета”, с председател на Съвета на директорите 
Йоана Томова, спонсорира изпращането на книги и периодични издания до 
университета Бъркли, САЩ.

Българските издания, предназначени за Кралската библиотека на 
Белгия, бяха транспортирани от сътрудници на офиса на г-жа Надежда 
Нейнски до хотел в Брюксел, а оттам българският гражданин доброволец 
Ибрахим Юсеин се погрижи да бъдат предадени в Кралската библиотека.

Беше договорено спонсорирането от Университета в Сиатъл на по-
щенските разходи в размер на $1500 през 2011 г.

Българската фирма Bulgarian books поемаше транспортните разходи 
до Конгресната библиотека, САЩ.

Установени са връзки с българската общност в Чикаго, за която се 
подбират български книги като дарение, срещу задължението от тяхна 
страна да поемат транспортирането на нашите колети до университета 
в Чикаго.

Установени са връзки с Унгарския културен институт и Посолство-
то на Руската федерация в София, както и с Българския културен център в 
Братислава и имаме обещанието им за съдействие през 2011 г.

Ðазпределение на даренията за страната
Отдел “Комплектуване на българска литература” редовно разпределя  

даренията от български издателства за библиотеките в страната. През 
2010 г. бяха предоставени около 5000 т. Тази цифра е по-малка от предход-
ните години, но и тук кризата налага своя отпечатък.


 Îсновните усилия в Íаправлението през 2010 г. бяха насочени 

към въвеждане на COBISS3.
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 И през тази година колегите от Íаправлението положиха лични 

усилия в много инициативи за развитието на международния книгообмен 
и осигуряването на дарения.

Каталогизация 

През 2010 г. беше успешно реализиран първият етап от проекта 
“Виртуална библиотека – България”, (Изграждане на Åдинна национал-
на библиотечно-информационна система). Ñлед извършена значителна 
подготвителна работа по редактиране, конвертиране и изпробване на 
библиографските записи на български монографии и монографии на чужда 
кирилица и латиница, периодични издания, статии от български вестници, 
списания и сборници, част от дисертациите и част от нормативните 
бази на имената на автори и предметните рубрики Националната библи-
отека премина към каталогизиране на постъпващите документи във 
фонда на библиотеката с новия софтуер COBISS3.

бяха извършени и необходимите промени в структурата и орга-
низацията на работа, с оглед каталогизационната практика в инфо-
рамционната система. Успешно завърши теоретичната и практическа-
та подготовка на служителите, включени в структурните звена за 
създаване на библиографски запис в COMARC формат. След като преми-
наха основен курс на обучение и положиха изпит, те получиха лиценз за 
работа в системата COBISS и се включиха активно в изграждането на 
електронния каталог.

Във връзка с преминаване към новия софтуер в структурата на на-
правление “Каталогизация” също настъпиха съществени промени. Изцяло 
беше променен пътят на обработване на постъпващите документи, както 
и структурните звена, в които се извършва тази дейност. Създаването 
на библиографските записи за всички видове документи започна да се из-
вършва в единна база данни, независимо от начина на набавяне, на две нива 
– ниво “Първичен запис”,  в отдел “Депозит” на направление “Национална 
библиография” и отдел “Комплектуване на чуждестранна литература” в 
направление “Комплектуване на фондовете”, и ниво “Запис за каталог” 
(Базов запис)  в отдел “Каталогизация”, направление “Каталогизация”. През 
юни  2010 г., след приключване на дейността по ретроспективно въвежда-
не на данните за периодичните издания във фонда на Библиотеката, сек-
тор “Ретроконверсия” беше изведен от структурата на Направлението и 
неговите служители пренасочени в сектор “Първична библиографска регис-
трация”, направление “Националаната библиография”. След направен анализ 
от декември и с цел оптимизиране на работните процеси се премина към 
създаване на библиографски запис за каталог на едно ниво.

Основните задачи на направление “Каталогизация” продължават да 
бъдат свързани с библиографската и семантична обработка на постъп-
ващите библиотечни документи по депозит, абонамент, обмен и дар, 
изграждането и поддържането на системата от традиционни каталози и 
електронния каталог, както и изграждането, и контрола на създаваните 
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записи в нормативните бази на имената на лица с авторска отговорност  
и на предметните рубрики.

От ноември 2010 г.  съвместно с направление “Национална библиогра-
фия” започна създаването на библиографски записи за каталîг в COMARC 
формат за всички документи в работна база данни NBKM, която предстои 
да бъде включена в OPAC-каталога на системата COBISS.

                                   Êаталогизирани документи*

Âидове документи Îбщо Áългарски Äр. кирилица Латиница

Книги  и офиц. изд. 6609 4940 451 1218

Периодични издания 105 100  3 2
Нотни издания  51 16 33 2
Аудиозаписи 54 - -  54
Графични издания  61  57   -  4
Картографски 45 39 6
Електронни ресурси  105  33  72
Статии от сп., пер. сб.
 и вестници – 10 535

    Âсичко:  17 565 5185 487 1362

*Данните обобщават създадените самостоятелно и съвместно библиографски записи от 
отдел “Каталогизация” и направление “Национална библиография” в ISIS и COBISS.

Общо през 2010 г. в направление “Каталогизация” са изработени 
самостоятелно 2324 записа, от които 1487 записа в ISIS и 837 записа в 
COBISS.  553 са допълнените и редактирани първични записи в COBISS, 
създадени съвместно с направление “Национална библиография” и 284 са-
мостоятелно в отдел “Каталогизация”. Семантично са обработени 1263 
заглавия книги, чужди официални издания, нотни издания, звукозаписи и 
продължаващи издания, в това число класирани по УДК 1263 т. документи, 
предметизирани 1089 т. Извършен е контрол и редакция на 8655 бр. класи-
фикационни индекси и 8405 бр. предметни рубрики.

През 2010 г. в направление “Национална библиография” са създадени 
и редактирани  (описани и обработени семантично)  3997  записа под  ISIS и 
допълнени и редактирани описания в COBISS – 2511. Семантична редакция 
е направена на 1010 заглавия. Описани и класифицирани – 10 835 статии от 
списания, периодични сборници и вестници.

Успоредно със създаването на библиографско описание в отделна 
нормативна база данни се въвежда информация за имената на всички лица с 
авторска отговорност, както и кратки биографични сведения за тях. Ця-
лостният контрол и редакция се осъществява от отдел “Контролни фай-
лове”. Редовно се преглеждат създадените записи в базата, наблюдава се 
нейната структура и съдържание и се извършват поправки и допълване на 
сведенията с цел идентифициране на всеки автор и създаване на стандар-
тизирана форма за авторска редна дума. Беше конвертирана и тествана 
една част от записите в база данни AU, която включва около 7000 записа и 
са поправени общо 15 000 записа. В над 33 800 записа бе извършена планира-
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ната за 2010 г. стилова редакция на въведената информация за авторите. 
През годината базата е нараснала с 3441 бр. записа, като в направление 
“Национална библиография” са създадени 1959 записа и допълнени и редак-
тирани 7534 описания. Базата съдържа общо 11 6041 бр. записа.

Другата нормативна база данни, която се създава и контролира от 
отдел “Контролни файлове”, е базата на предметните рубрики. Тя съдържа 
всички одобрени от Комисията по предметизация при Националната библи-
отека предметни рубрики и дава възможност за намиране на информация по 
определена тема в електронния и традиционния предметен каталог. През 
2010 г. базата е нараснала с 16 записа за нови предметни рубрики и съдържа 
общо 15 741 предметни рубрики. 15 000 записа са конвертирани и тества-
ни. Предстои през следващата година двете бази данни да бъдат изцяло 
конвертирани.

Една от приоритетните задачи през 2010 г. беше конвертирането 
в COMARC формат на изгражданите и поддържаните в направление “Ка-
талогизация” бази данни за фонда от периодични издания, за документите, 
постъпили не по депозит и на контролните файлове на имената на лица с 
авторска отговорност, и на предметните рубрики. Във връзка с това бяха 
редактирани общо 104 768 записа – в това число 1235 бр. записа в база данни 
нотни издания, 4000 записа в база данни за чужди издания, 1933 бр. записа в 
бази данни за периодични издания и 48 800 записа в база данни на авторските 
имена. Общо в Института за информационни науки, Марибор, Словения, бяха 
предоставени за конвертиране 89 843 записа, от които 33 033 записа за пер. 
издания и 56 810 записа за книги на чужди езици, които вече са включени и 
обединения електронен каталог на Националната библиотека в COBISS3.

 В Националната библиотека продължава паралелното поддържане 
на системата от традиционни каталози и на електронен каталог. След 
преминаване към системата COBISS и до включване в OPAC каталога беше 
взето решение текущо да бъде актуализирана информацията само в слу-
жебния азбучен каталог.

През 2010 г. са изработени, разпределени и вмъкнати в традицион-
ните каталози общо 40 071 бр. кат. картички с библиографски описания и 
препратки. Извършена е текуща съдържателна редакция на кат. картички 
в 114 чекмеджета от читателските и служебните каталози. Постоянно се 
извършват и всички дейности, свързани с поддържането на традиционни-
те каталози – подмяна на физически остарели и повредени кат. картички, 
разделители и етикети, пресигниране, отразяване на установените липси 
и дублети. В направление “Ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство” е извършено класиране и предметизиране на документалните мате-
риали – 7497 док.; азбучно и хронологично подреждане – 4541 док.; инвенти-
ране – 12 843 док.; подпечатване и номериране – 34 290 док.; оформяне на 
архивните единици – 11 894 док.                           

 Каталогизацията е основна дейност във всяка библиотека. С изграж-
дането на Единна национална библиотечно-информационна система и 
прилагането на принципите за споделена каталогизация все повече се 
осъзнава значението и отговорността за бързото и точно разкрива-
не на фондовете и колекциите в библиотеката, както и за осъщест-
вяването на обмен на информация със световните информационни 
системи.
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 Приоритет в дейността на направление “Êаталогизация” през 

2010 г. беше участието в успешното внедряване на програмния продукт 
COBISS3 и стартиране на дейността по каталогизиране на постъпва-
щите във фонда на Íационалната библиотека библиотечни документи   
с новия софтуер COBISS3.

 Успешно завърши обучението и практическата подготовка на 
служителите за работа със софтуера COBISS3 и след получения лиценз 
за работа в системата бяха включени активно в изграждането на новия 
електронен каталог на Íационалната библиотека.

 Áяха извършени необходимите структурни и организационни 
промени в основните дейности и работни места във връзка с инсталира-
не на платформата COBISS3 в реална среда.

 Áеше завършена редакцията и бяха конвертирани в COMARC 
формат всички библиографски записи в базите данни на периодичните 
издания и чуждестранните книги във фонда на Áиблиотеката.

 Усилията бяха насочени и към съвместяване на приоритетните 
задачи с всички останали отговорности на Íаправлението, свързани с 
библиографската и семантичната обработка на библиотечните доку-
менти. Целта беше да не бъде допуснато нарушаване на ритъма и заба-
вяне на достъпа на ползвателите на Áиблиотеката до постъпващите 
биб- лиотечни документи.
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Дейности с национална отговорност

Национална библиография на България

Основните задачи, които изпълнява националната библиография, са 
свързани с контрола върху спазването на Закона за задължително депози-
ране на екземпляри от печатни и други произведения; получаването, раз-
пределянето и изпращането на депозираните екземпляри на определените 
библиотеки в страната; създаването на бази данни на документите, кои-
то се издават и тиражират на територията на страната и подлежат на 
регистрация в ТНБ; изработването на каталожни картички от централ-
ната каталогизация и на изданията от текущата и ретроспективната 
национална библиография; статистическото отчитане на издателската 
продукция на България; присъждането на международните стандартни 
номера на книгите, продължаващите и нотните издания; изработването, 
методическото ръководство и редакцията на самостоятелни библиограф-
ски указатели; сътрудничеството в международните системи ISBN, ISSN, 
ISMN и Index Translationum; участието в подготовката на библиотечно-биб-
лиографски стандарти, класификационни схеми и други видове нормативни 
документи. 

Приоритетните задачи за годината бяха свързани с работата по 
проекта “Виртуална библиотека – България” и “Национален регистър на 
издаваните книги в България”. По тях бе извършено следното: 

•  Подготовка на библиографските бази данни за конверсия във 
формат COMARC/B – преглед на БД, допълнение и редакция в ретрîспек-
тивните, кумулативните и годишните бази данни (БД “Български книги 
2008–2010”, БД “Български дисертации 2008–2009 г. ”, БД “Монографични 
серии”); 

•  Съставяне и актуализиране на документи за конвертирането на 
съответните бази данни: на български книги, дисертации, монографични 
серии и записи от контролния файл на личните имена;

•  Съставяне и предаване на отчети от тестването на конверти-
раните бази данни във формат COMARC/B и COMAR/H: “Български книги 
2008–2010”, “Български дисертации 2008–2009”; “Контролен файл на лични-
те имена”; “Монографични серии”;

•  Съставяне на документи и организиране на производствения 
процес на работата по прîект “Íацèîíалеí регèстър íа èзäаâаíèте 
книги в България” (Books in print) – консултации, прехвърляне на записите с 
адресите на издателите (5179 бр.) и на книгите под печат (130 000 бр.) във 
формат ONIX;

•  Съставяне на нови конвертиращи таблици за: нови допълнения   
към имената на лица, определящи ролята на лицето по отношение на библио-
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графската единица; за бази данни “Български книги 2008–2010” и “Български ди-
сертации 2008–2009”; Таблица за индекса за нареждане на бюлетините на ТНБ;

•  Актуализиране на заданията за бюлетините на ТНБ: Български 
книгопис. Серия 1. Месечен бюлетин (17 с.); Български книгопис. Серия 1. 
Годишен указател (18 с.); Български дисертации. Серия 2. Годишен указател 
(10 с.); Българска дискография. Серия 3. Годишен указател (11 с.); Български 
периодичен печат. Серия 4. Годишен указател (14 с.);

•  Тестване на: сигнатурите в библиографските записи: “Български 
книги 1290–1991” и “Български дисертации 2007” в първия етап на конверси-
ята; на библиографски записи на “Български книги 2007”, “Български дисер-
тации 2006–2007” и “Монографични серии” в първия етап на конверсията; 
на библиографски записи на “Български книги 2008–2010”, “Български дисер-
тации 2008–2009” и “Монографични серии” във втория етап на конверсия-
та; на конвертираните записи на статии във формат COMARC и анализ на 
грешките. Тествани са базите на статиите след успешно пробно прехвър-
ляне във формат COMARC – 386 969 записа (nbkm old);

•  Анализиране на забелязаните грешки и възможностите за тяхно-
то отстраняване. За определяне на степента на несъответствие между 
нанесените ISSN при записите на статии и записите на съответните им 
заглавия в база ППК е направена съпоставка на данните в конвертираните 
записи и тези на Агенцията за ISSN;

•  Подготвени са 5 таблици: Cart_2010_1_ISSN – 7006 загл.; new_ISSN 
popravka – 145 загл.; new_ISSN2 – 69; LIPSA_ppk – 432 загл., от които 307 загл. 
– без нанесен ISSN и 125 загл. – без запис на заглавието в ППК, означени като 
“липса в ППК”; Greska_issn_zagl – 62 загл. на аналитично разработени източни-
ци, които са налични в ППК с грешка в ISSN и/или заглавието при изписване;

•  Извършена e проверка на продължаващите издания с ISSN в базите 
Cart, ppk и I5, I6.

Îсновни и специфични дейности:

Êонтрол върху приложението на Закона за задължително депозира-
не на екземпляри от печатни и други произведения

През 2010 г. в НБКМ по депозит са постъпили и разпределени 325 121 
б.е. (от тях 76 595 б.е. във фондовете на НБКМ, а 248 526 б.е. са изпратени 
на депозитните библиотеки в страната). Набавени издания в резултат 
на извършването на контрол по Закона за задължителното депозиране – 
7978 б.е. (книги – 3856 загл., продължаващи издания – 3994 б.е., карти – 1 бр., 
електронни издания – 15 загл., звукозаписи – 32 загл.,  издания, които не са 
регистрирани в ТНБ – 29 загл.).

Ñъздаване на бази данни 
През 2010 г. са регистрирани във формат CD/ISIS – 33 983 нови биб-

лиографски записа: книги и официални издания – 3774, графически издания 
– 61, картографски издания – 45, нотни издания – 12, издания на електронни 
носители – 105, контролни файлове –  на авторите – 1959, на сериите – 74, 
продължаващи издания – 9086, статии – 8493, библиографски публикации – 
594, адреси на издателства, редакции и книжарници – 145, книги под печат 
– 9550, нерегистрирани издания в ТНБ – 176. 
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Индексирани и предметизирани дисертационни и хабилитационни 
трудове за 2009 г. – 348 записа.

Регистрирани във формат COMARC/B – 3247 б.з. (книги – 996, ста-
тии от списания сборници и вестници – 2251).

Във формат COMARC/B са редактирани – 2511 записа. Семантична 
редакция е направена на 1010 загл.

През 2010 г. в база данни “Контролен файл на имената на лица” са съз-
дадени 1959 записа, допълнени и редактирани 7534 описания, а в “Контролен 
файл на наименования на монографични серии” бяха направени 73 нови опи-
сания, допълнени – 34 и редактирани 980 записа.

Подготовка и издаване на текущи, годишни и ретроспективни биб-
лиографски указатели

Предадени за печат: каталожни картички – 32 депозитни списъка (сп. 
41–50/09, 1–2/10); текущи издания – 28 книжки ( Български книгопис, Сер. 1 
– 14 книжки и Летопис на статиите, Сер. 5 и Сер. 6 – 14 книжки); годишни 
издания – 2 указателя (“Български дисертации” за  2009 г. – 351 б.о. и “Бъл-
гарски периодичен печат” за 2008 г. – 1643 загл. в 440 с.).

През 2010 г. не са отпечатвани текущи и годишни издания на ТНБ.

Изработване на ретроспективни и самостоятелни библиографски 
указатели:

Показалец на изданията преведени от чужди езици към “българ-
ски книги. 1878–1944”: направени коректури, нанесени поправки в 319 б.з. 
Към него се подготвя и раздел “Добавки и поправки” към РбК. Т. I–VII – на-
правени около 70 бр. и “Допълнения и поправки” към Т. VIII. Изданието не е 
отпечатано.

библиографски указател “Никола Вапцаров” 1980–2009: Ч. 2.: 
Допълнени нови заглавия – 54, редактирани са отделните части, из-

вършена е съществена част от работата по показалците.
“Иван Вазов. биобиблиография. Т. 3. Публикации за Иван Вазов. 

1906–1921”: Библиографските описания са събрани хронологично по източ-
ници, подредени са азбучно и са въведени в компютърен файл – 2138 записа, 
извършена е редакция и корекции на част от текста.

“Ислямска литература в българия”. библиографски указател: Из-
вършено е библиографско издирване и описание на 827 документа, материа-
лите са подредени систематично, написана е уводна статия и указателят 
е предаден за печат.

Êнигоиздаване и печат
На Националния статистически институт са предадени статис-

тическите данни за депозираните и регистрираните книги (7143 загл.) 
и продължаващите издания (1364 загл.), излезли през 2009 г. Текущо (до 22 
депозитен списък) са попълвани базите данни за 2010 г.

Ìеждународни стандартни номера на документи
Направлението “Национална библиография” чрез националните аген-

ции за ISBN, ISSN и ISMN текущо участва в изграждането на международ-
ните системи на книгите, продължаващите и нотните издания, получили 
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международен стандартен номер. Редовно е изпращана информация в 
Берлин и Париж за различните видове документи, правени са поправки на 
библиографските записи, редакция на базите данни и др. Трите агенции 
участват във всички анкети, които правят международните центрове, 
отговарят на запитвания и на други национални агенции.

За международната база данни и справочника Index Translationum бяха 
подготвени и транслитерирани заглавията на книгите от чуждестранни 
автори, преведени на български език през 2009 г. – 1826  б.з.

За справочника на Ìеждународната ISBN агенция беше трансли-
терирана базата данни на EXELL: нови адреси на издателства – 145 бр., 
променени адреси на издателства – 399 бр. Съставени бяха заданията и 
бе организиран производственият процес за работа във формат ONIX  (по 
проект “Íационален регистър на издаваните книги в Áългария” (Books 
in print) – база данни с адресите на издателите (5179 бр.), книги под печат 
(130 000 бр.).

В Íационална агенция за ISÌN са присъдени издателски кодове на 13 
издателства, а базата данни е допълнена с 47 ISМN.

В  Ìеждународната база ISSN Virtua  са въведени 228 б.з., включен е и   
блок 1313 – 1000 загл.

За международната база данни и справочника Index Translationum бяха 
съставени, обработени и транслитерирани записи на преводни издания на 
самостоятелни документи, публикувани в България и получени в Национал-
ната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” по Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други произведения през 2009 г. – 1826 б.з.


 Паралелно с основните си дейности Íаправлението имаше и 

допълнителни ангажименти, свързани с приоритетните задачи за годи-
ната – проектите “Âиртуална библиотека – Áългария” и “Íационален 
регистър на издаваните книги в Áългария”. Âъв връзка с това бяха под-
готвени над 15 методични и инструктивни материала, засягащи вида 
на документите и цялостната им регистрация в електронния каталог 
на Áиблиотеката и в Íационалната библиография,  бяха съставени и 3 
конвертиращи таблици. Íаправен бе преглед на ÁÄ, допълнение и редак-
ция  в ретроспективните, кумулативните и годишните бази данни във 
връзка с конвертирането им във формат COMARC/B по отделни елемен-
ти и полета. Ñъставени бяха и предадени отчетите от тестването на 
конвертираните бази данни във формат COMARC/B и COMAR/H. Изпроб-
вани бяха базите данни на статиите след успешно пробно прехвърляне 
във формат COMARC. Àнализирани са забелязаните грешки и възможнос-
тите за тяхното отстраняване. За определяне на степента на несъот-
ветствие между нанесените ISSN при записите на статии и записите на 
съответните им заглавия в база ППÊ е направена съпоставка на данни-
те в конвертираните записи и тези на Àгенцията за ISSN.

 Â структурата на отдел “Äепозит” от  октомври реално запо-
чна да действа звено “Първичен запис”, което малко по-късно започна да 
изработва записите на ниво “каталожен запис”, съвместно с колеги от 
направление “Êаталогизация”. 



35
 Проблемите с контрола по депозирането продължиха и през  

2010 г. Íай-общо те се свеждат до следното: недостатъчен брой ин-
спектори; реорганизиране и конвертиране в друг програмен продукт на 
базата данни “Êниги под печат”; спиране на служебната поща, липсата 
на директен телефон през първите осем месеца от годината и др.

 Â областта на информационните технологии бяха осигурени 
навреме и в срок базите данни за всички издания на ÒÍÁ. Имахме съдей-
ствието на направление “Информационни технологии” и за текущите 
задания, заявки и задачи, свързани с техническата им част.

 През годината бе извършена консултантска и справочна работа 
в следните области: определяне на вида на документите, библиографско 
описание, класиране и предметизиране, оформление на изданията, изра-
ботване на библиографски указатели и др.

 През 2010 г. не бе отпечатано нито едно издание на ÒÍÁ, а от     
1 декември спря и изработването на библиографските записи на книги-
те, предназначени за ÒÍÁ. 

 Â областта на международната дейност и през изтеклата годи-
на  Íаправлението изпълняваше всички основни изисквания на междуна-
родните центрове за ISBN, ISSN, ISMN и ЮÍÅÑÊÎ – отговор на запит-
вания, участие в анкети, изпращане на информация и др. 

 Îтчетените резултати през 2010 г. са постигнати в условия на 
постоянно напрежение и реорганизиране на текущата дейност, а също и 
с известно текучество на сътрудници и по-голямо количество използва-
ни отпуски.

Ръкописно-документално наследство

Направление “Ръкописно-документално и книжовно наследство” 
(РДКН) на Националната библиотека, която е национален архив на България 
за ръкописи и документи от Х до ХIХ в., продължава да изпълнява държавни 
и национални задачи, свързани с отговорността за събиране, съхраняване, 
предоставяне за ползване и разпространение на информация за национално-
то писмено културно-историческо наследство.

За 2010 г. Направлението извърши значителна по обем работа с ка-
чество на европейско ниво в редица области, свързани с комплектуването 
на оригинални материали; научно-техническата обработка на фонда; науч-
ноизследователската дейност; дейностите по реставрация и дигитали-
зация на фонда с оглед на по-пълно и ефективно използване; справочната и 
консултантска дейност; международна, маркетингова и рекламна дейност.

През годината е извършена работа по следните приоритетни теми:
•  Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека 

ХIХ век, Т. 7.;
•  Опис на гръцките ръкописи в НБКМ;
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•  Кратък каталог на източните ръкописи от фонда на Ориенталски 

отдел. Т. I;
•  “Българското националнореволюционно движение 1856–1912 г.”;
•  “Приписки в старопечатните гръцки книги от сбирката на Народ-

ната библиотека”; 
•  Опис на украсените славянски ръкописи от Народната библиотека. 

Т. 1 – “Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Славянски 
музикални ръкописи”; 

•  “Етрополската калиграфско-художествена школа от ХVII век”; 
•  Опис на славянските кирилски печатни книги от ХIХ в. Приписки в 

българските старопечатни книги (1806–1878 г.) от фонда на НБКМ;
•  “Жизнено пространство, инфраструктура и население в Никопол-

ския санджак според османските регистри от ХVI век”;               
•  Каталог на източните ръкописи. Т. VI; 
•  “Българите в средновековната арабописмена картографска тради-

ция”;
•  “Личен бележник на Петър Дънов”; 
•  Танзиматът, вилаетската реформа и българите;
•  Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен 

институт. Т. 1;
•  “Българските католици в Трансилвания и Банат”.


 Íаправлението има значителен принос в приоритетната за ця-

лата Áиблиотека задача за дигитализацията на фонда. Äигитализирани 
са ръкописи, старопечетни книги, снимки и архивни документи. 

 Забележителна работа е извършена по съхранението, разпо-
странението и достъпа до националното книжовно богатство и уникал-
ните документи, съхранявани в Áиблиотеката.

Специални колекции

И през 2010 г. направление „Специални колекции“  продължи успешно-
то изпълнение на основните  задачи, с които е натоварено като  струк-
турна част на Библиотеката.

Организацията и съхраняването на Архив на българската книжнина по 
смисъла на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печат-
ни и други произведения е дейност с национално значение. 

Особено важни са отговорностите на Направлението,  отнасящи се 
до създаването, съхраняването, 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.
Осъществяването на съвременни форми на библиотечно-информа-
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ционно осигуряване  чрез прилагане на новите информационни технологии 
и развитие на дейностите за разкриване на богатите и уникални фондове 
на Библиотеката от специални видове издания е отговорно професионално 
предизвикателство. Стремежът е това да се осъществява чрез:

•  дигитализация на колекциите – картографски, графични, музикални;
•  изграждане на информационни и пълнотекстови БД с цел аналитич-

ното разкриване на документите от колекциите на секторите в Направле-
нието.

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

ската информационна мрежа Europe Direct. Центърът  поддържа активни 
контакти и осъществява съвместни проекти и инициативи с Представи-
телството на ЕК в България и със структурите на европейските информа-
ционни мрежи в страната.

Информационен компонент към ООН, който поддържа постоянни и 
ползотворни контакти с Представителството на ООН в България.

В допълнение към дейностите, обобщени в останалите раздели на 
отчета, през изминалата година в Направлението са постигнати следните  
важни резултати:

•  В сектор „Картографски и графични издания” продължи работата 
по обогатяване на българската дигитална библиотека. Дигитализирани са 
7 графични документа (албуми) и 2 картографски документа.  Изготвени са 
обяснителните текстове към тях. 

•  В сектор „Музикални издания” продължи архивирането на старите 
грамофонни плочи на CD с цел опазване на фондовете от звукозаписи. Усво-
ено е дарение от 4 бр. DVD плеъри в читалнята, което допринесе за по-до-
брото обслужване на читателите.

•  Положени са огромни усилия за подобряване организацията на ра-
бота в сектор „Архив на българските печатни и други видове издания”, 
за налагане на система за регулярно изнасяне на архивните документи към 
външните хранилища и ритмичното снабдяване с материали.

•  С помощта на колеги от цялата Библиотека продължи работата 
по приоритетната задача за подреждане на фонда от дисертации в храни-
лището на АБК в с. Мещица. Най-голямата отговорност и тежест поеха 
служителите от  отдел „Официални и архивни колекции”. Конкретният 
им принос се изразява в 30 трудодни (без прекратяване на изпълнението на 
преките им служебни задължения). Цялата организационна дейност по осъ-
ществяване на бригадите бе съсредоточена в сектор „Издания по библи-
отечно дело”. Подреден е фондът от дисертации от 1980 до 1992 г., като 
едновременно се извърши сигнатурна проверка. Предстои подреждането  
на хабилитационните трудове.

•  Европейският документационен център към НБКМ участва актив-
но в националните срещи и инициативи на европейските информационни 
мрежи в България и има богата и разнообразна дейност. Редовно е правен 
преглед и подбор на литература от EU Bookshop. Повече от 100 заглавия 
в над 1700 екземпляра са изпратени до различни обществени библиотеки в 
страната или предоставени безплатно на индивидуални потребители. Ко-
лекциите на центъра се популяризират сред посетилите в традиционните 
Дни на отворените врати в Библиотеката. Раздадени са брошури и други 
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рекламни материали. Ежедневно се извършват консултации, информацион-
но търсене, при нужда потребителите се пренасочват към други информа-
ционни мрежи и служби.


Íаправлението успешно изпълнява своите специфични отговорно-

сти и има сериозен принос за реализирането на общите за Áиблиотеката 
цели и задачи.  

 Продължи работата по дигитализацията на издания от колекци-
ята графични и картографски документи и включването им в българска-
та дигитална библиотека. Предвижда се да започне дигитализация и на 
документи от музикалните колекции.

 Â областта на библиографската и справочно-информационната 
дейност целта е да бъдат въведени нови форми на библиотечно-инфор-
мационно обслужване чрез прилагане на новите технологии и съвременни-
те възможности за комуникации. 

 ÅÄЦ към ÍÁÊÌ се утвърди като методически и консултантски 
център, чрез който се осигурява връзката между европейските инфор-
мационни мрежи и обществените библиотеки в страната.

 За по-ефективното развитие на Íаправлението е необходимо да 
се решат редица организационни и управленски въпроси, свързани с:

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

•  разделянето на работата в Архива на българските печатни и 
други видове издания на библиотечна и техническа, като за техническа-
та се осигури щат;

•  допълнително обучение на персонала с цел придобиване на знания 
и умения, съответстващи на съвременните тенденции в професията.

Виртуална библиотека – България

През 2010 г. структурното звено „Център COBISS” се трансформира 
в направление „Център COBISS”.

Основна задача на направление „Център  COBISS” е внедряването и под-
държането на системата COBISS в България. Осъществяването й предполага:

•  планиране и координиране на дейностите по свързване на библио-
теките в компютърна мрежа;

•  осигуряване и поддържане на общ компютърен и ко муникационен 
капацитет за осъществяването на функциите на цен тралните служби;

•  осигуряване на софтуера COBISS и наръчници за споделена катало-
гизация, за  локални дейности и други услуги;

•  управление на споделената библиографска база данни COBIB;
•  осигуряване на професионална помощ на библиотеките при набавя-

не, инсталиране и поддържане на компютърно оборудване;
•  организиране на обучение и професионално съдействие на библио-

теките и на останалите потребители на софтуера и услугите на COBISS;
•  оценка на квалификацията на библиотечния персонал за участие в 

споделена каталогизация;
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•  подпомагане на библиотеките при конвертиране и прехвърляне на 

данни от други системи;
•  организиране на достъп до чуждестранни информационни служби и 

бази данни чрез договаряне на условията за създаване на консорциум.

Êонверсия на базите на Íационалната библиотека
През 2010 г. беше извършена окончателната конверсия на основните 

бази на Националната библиотека:

Áаза данни Áрой записи

Български книги 1290–1991 223 444

Български книги 1992–2006 86 777

Български книги 2007–2010 и дисертации 2006–2010* 20 222

Периодични издания 33 033

Чуждестранни книги 56 810

Статии от списания и вестници 386 969

Серии (български) 4977

* От БД „Български книги 2007–2010 и  дисертации 2006 –2010” не са конвертирани книгите 
от 2007 г. и дисертациите 2006–2007 г.

Конвертираните 812 232 библиографски записа поставиха началото 
на библиографската база COBIB.BG. 

Превеждане на документация
Поради международния характер на системата всички ръководства, 

инструкции, формати и инструктивни материали, свързани с нея, се полу-
чават от IZUM на английски, словенски или сръбски език, но без тяхното 
съществуване на български език редица дейности не могат да бъдат из-
вършвани качествено.

Особено необходим за започване на работа в модул „Каталогизация” 
бе преводът на ръководството „COBISS3/Каталогизация”, който е напра-
вен по работния му вариант. Националната библиотека е първата в цяла-
та мрежа COBISS.NET, която използва модула „Каталогизация” на COBISS3. 
Той все още е в пробна фаза и се очаква IZUM да изпрати за превод оконча-
телен вариант, когато бъде готов.

Преведени, редактирани и текстообработени, за да бъдат използва-
ни, освен в печатна форма и в онлайн режим, са ръководствата „COBISS3/
Основно ръководство”, „COBISS3/Управление на приложението” и „COBISS3/ 
Фонд”.

Започна и превеждането на Международния стандарт за библиограф-
ско описание ISBD 2010. Необходимостта да се превеждат международните 
стандарти в областта на каталогизацията се налага и поради задължения-
та, поети при подписване на договора за включване в системата COBISS и 
тяхното безусловно спазване.

С инсталиране на учебните бази се установиха неточности в превода 
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на интерфейса, получили се поради факта, че се превежда, без да се виж-
да за какъв процес се отнася. Бяха прегледани и поправени преводите на 
терминологията в модул „Каталогизация”. Поправките в M-Text са процес, 
който ще продължи и в бъдеще, докато не се преведат всички термини и 
не се поправят допуснатите неточности.

Îрганизиране на обучителни курсове
Подготовката на персонала на Библиотеката за работа в системата 

COBISS бе проведена на три етапа:

Първи етап
До започване на курсовете за получаване на лиценз за работа със 

софтуера COBISS3 на компютрите в учебния център COBISS беше качен 
форматът COMARC/B и на служителите бе дадена възможност да се запоз-
наят с него. Предварителната подготовка включваше теоретично запо-
знаване с формата, попълване на тестове за проверка на знанията, опи-
сание във формат. В периода на тестване на базите служителите имаха 
възможност и да проверят наученото на практика.

Втори етап
Поради настъпилите структурни и персонални промени в отделите  

и направленията, които щяха да извършват каталогизация на документите 
в системата COBISS, се наложи да се организират предварителни курсове, 
чиято цел беше запознаване на служителите с правилата за библиографско 
описание според ISBD 2010, със същността на контролните файлове и с 
класирането и предметизирането на документите. 

Трети етап
Подготовката на служителите за работа в новата система изис-

кваше преминаване на специални курсове за получаване на лиценз. Затова 
бе обърнато особено внимание на подготовката на необходимите за това 
материали:

•  превод и адаптиране на слайдове, задачи за упражнения, решения на 
задачите;

•  подмяна на примерите в слайдовете с български;
•  сканиране и текстообработване на документите, избрани за илю-

стриране на различни случаи на библиографско описание;
•  разпечатване и размножаване на материалите за курсовете.

За да бъде възможна работата в софтуера от 12 април до 29 май  
2010 г. под авторското право на IZUM „Център COBISS” проведе курсове 
за обучение в модулите на COBISS3: „Използване на софтуера COBISS3/
Каталогизация – основен курс”, „Използване на софтуера COBISS3/Катало-
гизация – разширен курс”, „Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне 
на записи и сведения за фонда” и „Използване на софтуера COBISS3/Фонд 
– Продължаващи ресурси”. Провеждането на курсовете бе наблюдавано от 
представители на IZUM.

Общо бяха обучени 99 човека.
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Лицензи за споделена каталогизация
Една от най-важните отговорности на Центъра е даването на ли-

цензи за споделена каталогизация. Лицензите се получават след като канди-
датите преминат курса „Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация 
– основен курс”, създадат минимум 30 записа за различни видове монографии 
и след проверката им бъдат допуснати до изпит.

Първите 5 лиценза за споделена каталогизация бяха дадени от IZUM 
и получилите ги библиотекари бяха включени в групата за проверяване на 
библиографскси записи и в изпитните комисии за даване на лицензи на други 
кандидати. На изпит за получаване на разрешение за споделена каталогиза-
ция бяха допуснати 40 човека. 36 от тях взеха изпита при първото явяване, 
4 при второто явяване.

Подписване на договор за прилагане на системата COBISS в Áългария
На 26 октомври 2010 г. в София проф. Боряна Христова, директор на 

Националната библиотека, и г-н Томаж Селяк, директор на IZUM, Марибор, 
подписаха Дîгîâîрът за прèлагаíе íа сèстеìата COBISS â Българèя. С 
този акт официално се постави началото на системата COBISS в Бълга-
рия. Същевременно беше и символичен завършек на процеса на подготовка 
на Националната библиотека за включване в системата, продължил повече 
от 4 години. 

 Ðабота в реална работна среда на софтуера CÎBISS3
 Софтуерът COBISS3 (модулите „Каталогизация”, „Фонд и Управление 

на приложенията”) е инсталиран в реална среда в България на 13.10.2010 г. 
Първият запис е създаден на 18.10.2010 г.  До края на годината бяха създаде-
ни 3688 библиографски записа.

 Проверяване на билиографските описания в базата COBIB за про-
следяване на качеството и пълнотата на библиографските записи във 
формат COMARC/B.

 „Център COBISS” е отговорен за качеството на библиографските 
записи в базата COBIB.BG. 

Главният редактор на базата COBIB.BG ежедневно проверява биб-
лиографските записи. От стартиране на библиографското описание на 
18.10.2010 г. до края на годината са прегледани 1672 записа за различни 
видове документи.

Едно от условията за включване в системата COBISS и работа в 
системата за споделена каталогизация е уверението, че ще бъдат спазвани 
международните стандарти за библиографско описание. Затова Центърът 
започна да съставя методични решения, които имат за цел да уеднаквят 
каталогизационните практики в Библиотеката с международните.

Осигуряването на качеството на въвежданите записи се извършва чрез:
•  Текущи консултации за библиографското описание и прилагането 

му във формат COMARC/B, както и за въвеждането на сигнатури и регис-
трация на периодични издания в COMARC/Н. Тази дейност се активизира 
особено след включването на Библиотеката в системата COBISS и из-
вършването на каталогизацията и дейностите, свързани с фонда в реална 
работна среда.
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•  Изготвяне на методични решения и методики: през годината са 

изработени и обсъдени 9 методични решения.
•  Периодично провеждане на сбирки за вземане на текущи решения за 

сложни случаи на описание и уеднаквяване на каталогизационнта практика 
между направленията „Каталогизация” и „Национална библиография”, и съо-
бразяване с международните стандарти за библиографско описание.

През 2010 г. системата COBISS бе внедрена в България. 
Стартирането на една система изисква много добра предварителна 

подготовка, която започна от началото на годината и продължи до пус-
кането на системата. За много кратки срокове бе извършено обучението 
на библиотекарите, за да могат да работят с новия програмен продукт. В 
ограниченото време трябваше да бъдат проведени курсовете, адаптирани 
за нашите библиотеки и намерени подходящи примери за упражнения. Про-
веряваха се записи, организираха се изпити.

Център COBISS изпълнява ролята на връзка между библиотеките и 
IZUM. Първоначалната подготовката на неговите кадри е извършена от 
института в Марибор, за да могат,  имайки общ поглед върху проблемите, 
да внасят елемент на реалност между изискванията на двете страни.

За направление „Център COBISS” 2010 бе година на търсене на ве-
рния път в работата, на изграждане на колектива и на утвърждаване 
като структура. Служителите трябваше да поддържат постоянен кон-
такт с IZUM, да реагират своевременно както на поставените оттам 
задачи, така и на възникващите проблеми при внедряването на системата 
в Библиотеката. 

Със стартиране на системата се видя разликата в каталогизацион-
ната практика дори между различни отдели в Библиотеката. Това наложи 
ежедневна работа на „Групата по каталогизация” под ръководството 
на ръководителя на Направлението. Правилното прилагане на формата 
„COMARC” също беше приоритетна задача за „Център COBISS”. Чрез по-
стоянното преглеждане на библиографските записи на различните видове 
описания се виждаха най-често срещаните грешки, които бяха допълнител-
но разяснявани в различни методични ръководства.

Служителите в „Център COBISS” бяха на всички проблемни точки и 
оказваха не само методична помощ, но и практически участваха в разре-
шаване на възникнали проблеми. Положиха големи усилия в усвояването на 
новия продукт, за да могат да дават адекватни отговори на всички възник-
нали въпроси.


По отношение на персонала на Центъра

 Ñлужителите в Центъра отговарят на изискванията за образо-
вателен ценз, ползване на чужди езици. Имат необходимата компютърна 
грамотност и подготовка за внедряването  и поддържането на систе-
мата COBISS в Áългария. През 2010 г. те положиха много усилия за осъ-
ществяването на качествена конверсия на базите и за подготовката на 
персонала  за работа в системата.



43
По отношение на изпълнение на основните задачи

 Планираните задачи бяха изпълнени успешно и в определените 
срокове.

 Êонверсията на базите бе завършена в срок, без това да се от-
рази на качеството на прехвърляните записи.

 Îбучителните курсове бяха подготвени с нужната сериозност. 
Подборът на участниците в тях бе съобразен с различната им професи-
онална подготовка, което даде възможност в рамките на курсовете те 
да получат необходимите познания за успешното получаване на лиценз. 
Òова, от своя страна, даде възможност за успешен старт на системата.

 Превеждането на документацията към системата качествено 
и в срок бе друга важна предпоставка за по-безболезнено започване на 
работа в COBISS. Âсички документи, които се получаваха от  IZUM, бяха 
своевременно разпределяни за превод с поставяне на срокове и следене за 
тяхното изпълнение. 

 Êонтрол и методично ръководство на работа в системата 

 Îще с първите въведени записи започна контролът на качест-
вото на създаваните записи. Òе бяха проверявани ежедневно от главния 
редактор на базата, който своевременно уведомяваше за допуснатите 
грешки и следеше за тяхното отстраняване. За унифициране на прак-
тиката от голямо значение бяха  подготвяните методични решения в 
рамките на създадената към центъра комисия по каталогизация.

 Êато се има предвид, че “Център COBISS” започна своята рабо-
та едва през месец юни 2010, извършената работа показва професионал-
ните възможности на неговия състав и правилното определяне на зада-
чите, които предстои и занапред да изпълнява.

Дигитална библиотека               
      
През изминалата година направление „Дигитална библиотека” работи 

по следните основни задачи:
•  Дигитализация на документи от специализираните колекции и от 

основния фонд (периодични издания) на Националната библиотека с оглед 
тяхното опазване и предоставяне за широк достъп на потребителите в 
интернет;

•  Подготовка на дигиталните изображения и организирането им в 
„Дигитална библиотека” чрез новия интерфейс на използваната програма 
DocuWare за свързване на заснетите изображения с метаданните за тях. 

•  Създаване и поддържане на траен дигитален архив;
•  Осъществяване на дигитални услуги за институции и читатели – 

сканиране на оригинални документи, а също прехвърляне на изображения от 
микрофилмов носител на цифров;
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•  Художествено изработване на материали за изложби, организирани 

от Националната библиотека, чрез заснемане по дигитален път;
•  Заснемане, обработка и подготовка за сайта на Библиотеката на 

снимки за рубрика „Фотогалерия” към текстовете за изложби и други кул-
турни, обществени и научни събития;

•  Организация на работата на експертни групи в Националната биб-
лиотека за усъвършенстване на критериите за селекция при дигитализаци-
ята и за определяне на приоритетите в обработката на колекциите;

•  Участие в разработването на стандарти и други документи, от-
насящи се до представянето на дигиталните обекти чрез метаданните 
за тях;

•  Участие в национални и международни проекти за дигитализация.
•  Приоритетна задача през 2010 г. за направление „Дигитална библи-

отека” беше работата по проекта BG0046 „Дèгèталèзацèя è запазâаíе íа 
писменото наследство на България”, осъществен с финансовата подкрепа 
на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). В проекта залегнаха    
и бяха осъществени дейности, пряко свързани с работата на Направление-
то, като:

•  Ремонт на помещенията на Дигиталния център;
•  Оборудване на Центъра със сканираща техника, дигитален фото-

апарат, компютърни работни станции и сървър за архивно съхранение на 
дигиталните изображения;

•  Дигитализация на документи: славянски ръкописи от ХIV в.; сиджи-
ли; български периодични издания от периода 1878–1940; 

•  Подготовка на дигиталните изображения за представянето им на 
свободен достъп в интернет със съответните метаданни;

•  Обучение на персонала за работа с новата сканираща техника;
•  Популяризиране на проекта и извършените дейности по дигитали-

зация чрез научни форуми, професионални публикации, презентации, инфор-
мация в сайтове, беседи пред колеги и посетители на Дигиталния център 
и др.

 През първите пет месеца на годината се извършваше дигитализация 
на документи от различните колекции според годишния план. Приоритет 
имаха продължаващите издания и особено българската периодика, излизала 
до 1900 г., която е необходима и за участието на Националната библиотека 
в проекта IMPACT. Сканирани са 198 документа в общ обем 13 964 файла, 
които включват: 9 заглавия възрожденски периодични издания, 2 заглавия 
продължаващи издания за периода 1878–1940 г., 2 карти, 7 албума, 2 сла-
вянски ръкописа, 2 арабски ръкописа, 174 документа на БИА, включително 
снимки   и портрети.

 От средата на май започна работата по Прîект BG0046 „Дèгèта-
лизация и запазване на писменото наследство на България”, по който до 
края на годината бяха сканирани 213 документа в 51 350 файла. По проекта 
са дигитализирани 3 вида документи – славянски ръкописи от ХIV в. – 9 бр. 
(3920 файла) ; сиджили – 184 бр. (26 683 файла); български периодичен печат 
от Освобождението 1878 до 1940 г. – 20 заглавия (20 757 файла), вестници и 
списания, тематично обединени от идеята за единението на българите от 
областите Тракия, Мизия, Добруджа и Македония. Изпълненото по проекта 



45

значително надхвърля планираното както по броя на сканираните доку-
менти (213, вместо 200), така и по общия им обем (51 350 файла, вместо 
48 000), независимо от съкратените срокове за дигитализация, наложени 
поради забавяне на стартирането му.

Работата на сътрудниците в Направлението с новите модерни ске-
нери на двусменен режим и при максимално натоварване позволи да бъдат 
надхвърлени количествените параметри на проекта и да се достигнат 
обеми, значително надвишаващи планираните.

Общо през 2010 г. бяха сканирани и включени в “Дигиталната библио-
тека” с достъп в интернет  411 документа в 65 314 файла.

Дигитализираните през годината документи се подразделят по вид, 
както следва:

 ръкописи – 31 499 файла;
 архивни документи, в т. ч. снимки и портрети – 402 файла;
 графични документи – 740 файла;     
 картографски документи – 4 файла;
 продължаващи издания – 32 669 файла.

Заснетите дигитални изображения са качени за ползване в интернет 
и са свързани с въведените към тях метаданни в системата DocuWare.

Във връзка с тематичната насоченост на сканираните документи по 
проект BG0046 „Дèгèталèзацèя è запазâаíе íа пèсìеíîтî íаслеäстâî íа 
Българèя” в „Дигиталната библиотека” в сайта на НБКМ бяха организирани 
три нови документни масива (кабинета) с общо 58 полета: „Българският 
ХIV век” (за славянски ръкописи), „Сиджили”, „Целокупна България” (за про-
дължаващи издания 1878–1940), чрез които да се извършва търсенето на 
документите и на метаданните за тях.

През 2010 г. беше предоставена нова версия на програмата DocuWare, 
което наложи извършването на допълнителни настройки и промени във 
всички съществуващи кабинети на „Дигиталната библиотека” от страна 
на специалист в Направлението. Дигитализираните през годината доку-
менти са организирани в кабинетите на DocuWare в интернет в следните 
обеми: 199 заглавия; 751 документа за DW (част от документите от една 
сигнатура/заглавие са разделени на няколко документа за DW, напр. отдел-
ни годишнини и броеве на продължаващите издания); 48 612 файла.

Друг аспект от работата по дигитализиране през годината бяха 
институционалните и читателските поръчки. След прехвърлянето на 
стара наша сканираща техника в „Копирния център” основният читател-
ски поток за сканиране на оригинали се преориентира именно там. При нас 
остана дигитализирането на документи от специалните колекции, поис-
кани като поръчки предимно от институции във връзка с работата им по 
различни проекти – общо 579 файла. Лошото състояние на част от микро-
филмовия фонд на направление „Ръкописно-документално наследство” беше 
причина да започнем поетапно прехвърляне на най-застрашените и най-
търсени от читателите микрофилми (по предварително определен списък) 
върху електронен носител. Общият обем на извършеното по тази задача е: 
41 документа в 8753 файла. Изградена беше система за приемане на поръчки 
от читатели чрез Читални № 1 и 3, които по график ги предоставяха на 
направление „Дигитална библиотека” и се изпълняваха от служителите му 
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в 3-дневен срок. Тази услуга беше въведена в средата на годината и общият 
обем е: 18 поръчки в 654 файла. Общият брой на прехвърлените документи 
за годината от микрофилмов носител на дигитален е 9407 файла.

Общият брой на институционалните и читателските поръчки за 
сканирани оригинални документи и прехвърлени от микрофилм е 9986 файла.

Във връзка с културната и издателската дейност на Библиотеката 
са заснети и обработени снимки на проведените през годината излож-
би, научни форуми, премиери на книги, литературни прояви, както и други 
културни събития, свързани с дейността на НБКМ – 237 събития, отра-
зени чрез 12 849 файла. Извършен е подбор на изображения за рубриката 
„Фотогалерия” на сайта на Библиотеката. Заснети и обработени са също 
материали за изложбите „140 години Българска Екзархия”, „Фотографското 
наследство на братя Карастоянови”; за списание „Библиотека”; по проект 
„Ръкописни и документални паметници от българските земи XIII–XVII в.” 
–  за печатен каталог „Етрополската калиграфско-художествена школа от 
XVII в.”; интериори и екстериори на НБКМ, както и заснемане и подготовка 
на снимки за 2 дипляни във връзка с Проект BG0046 „Дèгèталèзацèя è за-
пазâаíе íа пèсìеíîтî íаслеäстâî íа Българèя”; документи от Етрополе, 
Свищов и НБИВ – Пловдив във връзка с различни проекти на Библиотеката; 
2 книги от края на ХIХ в. за експеримент по проекта IMPACT – общо 15 885 
файла. 

•  Много ползотворна през 2010 г. беше работата на Направлението 
по международни проекти. С най-голямо значение за бъдещото развитие на 
дигитализацията в Националната библиотека е Прîект BG0046 „Дèгèта-
лизация и запазване на писменото наследство на България”. 

През 2010 г. Националната библиотека подписа споразумение за учас-
тието си в проекта IMPACT (Improving Access to Text), което се изразява в 
следното: 

•  подбор от съществуващия дигитален масив, допълнително скани-
ране и обработка в tiff формат на необходимия брой файлове на текстове 
от периодични издания и книги за периода до 1900 г. – 5000 файла. Подборът 
и предоставянето на документите се извърши на два етапа – първона-
чално бяха предадени за тестване от партньорите ни по проекта от БАН 
5370 файла, а на втория етап – около 2200 файла. След тестването като 
извадка за разпознаване на текст бяха одобрени около 3300 файла;

•  форматиране и обработка на данните – описание на файлове;
•  обработка на масива и създаване на метаданни в PAGE XML формат 

– описание, оценка и корекции;
•  допълнително сканиране на текстове от старопечатни книги и пе-

риодични издания и тествания на предадените копия – отново в два етапа.
В процеса на работа бяха осъществявани оперативни контакти с 

партньорите от Института по паралелна обработка на информацията 
към БАН и с групата за работа по нашата част от проекта – CB5. Участва-
хме в генералната среща в Аликанте, на която се разискваха въпроси, отна-
сящи се до процеса на създаване на метаданни, описващи дигиталния масив 
след OCR, оценка и корекции на резултатите и се презентираха възмож-
ностите на софтуери, с помощта на които може да се ускори процесът по 
обработка на данните, търсенето и т.н.

Извършен беше подбор на оферти и фирми, свързани с този процес. 
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Обявена беше малка обществена поръчка за възлагане на дейностите по 
създаване на метаданни в PAGE формат, проверка и корекции. Сключен бе-
ше договор с фирмата, спечелила поръчката. Подготвен беше и демонстра-
ционен план за дейностите ни по проекта, които предстоят през 2011 г.

Библиотеката предложи и бяха одобрени за включване в Световната 
дигитална библиотека (Проект „Ñветовна дигитална библиотека”) 21 
дигитализирани документа от нашата дигитална библиотека – предимно 
славянски ръкописи (Добрейшово четириевангелие, Банишко евангелие, Поп 
Пунчов сборник, Башкьойски препис на “История славяноболгарская” и др.), 
а също гръцки ръкописи, ориенталски документи и старопечатни книги, 
славянски кирилски печатни книги (Часословец на Яков Крайков от 1566 г.). 
Предоставени бяха дигиталните копия в tiff формат, придружени с кратки 
метаданни и данни за колекциите, към които принадлежат, на български и 
английски език.

Проект „×етяща Åвропа” („Reading Europe”) представлява виртуал-
на изложба на портала на Европейската библиотека. Националната библи-
отека участва с 21 документа, предоставени и на Световната дигитална 
библиотека. За целта бяха попълнени (според специализирана инструкция 
на Европейската библиотека) метаданни за документите на български и 
английски език. В момента метаданните за дигиталните обекти на Наци-
оналната библиотека могат да бъдат видяни на портала на Европейската 
библиотека, като е осъществена връзка към пълния дигитален образ на 
документите в нашата дигитална библиотека.    

 
Êато цяло 2010 г. бележи нов етап в работата на направление „Äи-

гитална библиотека” 

 Изграден е модерен Äигитален център със сканираща техника 
от висок клас, позволяваща сканирането на разнообразни видове доку-
менти, включително и с нестандартни размери;

 Придобит е сървър за трайно архивиране на дигитализираните 
документи;

 ×рез Проекта BG0046 са осигурени възможности за сканирането 
на по-големи обеми от ценни документи с оглед ефективното им ползва-
не в интернет и опазване на оригиналите;

 Âъведена е по-висока версия на използвания програмен продукт 
DocuWare с по-добри възможности за търсене и ползване на дигиталните 
копия.
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Опазване на библиотечните фондове

В направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете” 
и в  „Копирния център”, както и в останалите направления и отдели, съх-
раняващи и обслужващи с фондове, се изпълняват основните задачи, свър-
зани с профилактиката и съхранението им. 

 Във връзка с многобройните проблеми, възникващи в практиката, 
методиките по изработване на предварителните анализи и методите на 
реставрация на документите бяха допълнени с нова информация, изискваща 
находчивост и творческо отношение.

Материалите, постъпващи за работа в Направлението, предвари-
телно се описват и диагностицират, след което се предлага подходящият 
метод на реставрация. Това се налага, тъй като повечето документи са 
върху хартиен носител, а хартията е сложен материал, който се явява в 
най-различни форми и с разнообразни свойства. Всеки документ, като носи-
тел на уникална информация, в процеса на работа допълнително се оглежда 
и ако е необходимо се нанасят корекции в предварителните протоколи. На 
всеки постъпил за реставрация документ се изготвя придружителен про-
токол, в  който се описва неговото състояние, отчита се степента на 
разрушеност (окисление, различни механични повреди, замърсявания, насеко-
ми, плесени), физико-механичния му анализ с цел осмисляне и допускане само 
на онези химични третирания, които са абсолютно безвредни за документа 
и се посочва подходящият метод на реставрация.

В Направлението постъпват материали за реставрация основно от 
направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство”.

От отдел „Ръкописи” са постъпили документи за реставрация 578 бр. 
листа. Ръкопис 896, миней от ХIV в. в тежко състояние, силно замърсен 
и трудно четим с повредени текстове, беше реставриран и подвързан в 
Направлението.

 За отдел „Старопечатен” са реставрирани и подвързани 7810 бр. 
листa. 

Голяма част от книгите, постъпили за реставрация, бяха в тежко 
състояние – деформирани, с липсващи подвързии, замърсени от восъци и 
лоени петна. За отчетния период в Направлението бяха консервирани и 
реставрирани книги от колекциите, които се съхраняваха в хранилището 
в Подгорие. След проверка на колекцията от старопечатни книги в хра-
нилището се оказа, че една част от тях са в застрашено състояние. След 
внимателно диагностициране на проблема бяха приети за консервация и 
реставрация. Спешна частична реставрация беше извършена на „Абагар” 
на Филип Станиславов – Рим 1651г.

За отдел БИА са реставрирани 7123 бр. листа. Документите, постъ-
пили за реставрация, бяха в крайно тежко състояние. В сравнение с минали 
години през изтеклата 2010 г. почти всички документи бяха хидролизно 
разрушени от наличието на плесени, обезцветявания, вероятно от топлин-
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ни и термични въздействия. Почти на всички документи хартията беше 
в състояние на напреднала оксидация. Изписани с много силно разливащи 
се различни мастила, като единични документи или свързани в тефтери, 
тетрадки и дневници. Документите, които са като дневници, тетрадки 
и тефтери, бяха с много деформирани подвързии и големи липсващи части 
от тях. На всички бяха възстановени оригиналните подвързии и етикети. 
От сбирките на БИА много често постъпваха единични документи не за 
цялостна реставрация, а за поправки.

За отдел „Ориенталски” са реставрирани 3710 бр. листа. Докумен-
тите се подбират и проучват от сътрудниците на отдела и се подбират 
онези, които са в изключително тежко състояние, тъй като структурата 
на хартията е хидролизно разрушена под действието на плесени. 

Във връзка с проекта „Дигитализация и опазване на писменото на-
следство на България” (сбирка „Сиджили”) бяха разподвързани, пресовани и 
приложена частична реставрация на 450 бр. листа.

За направление „Библиотечно обслужване” са реставрирани 5638 бр. 
листа. През 2010 г. в Направлението ни постъпиха много книги и периодика 
от средата на ХIХ в., чиято хартия беше силно окислена, разрушена и за-
мърсена. Книгите, поради голямото им търсене, бяха в много тежко състо-
яние, силно чупливи и пожълтели. След реставрацията им бяха подвързани в 
Направлението и върнати в отдела.

Продължава и реставрацията на колекцията от стенографските 
дневници на IV-то Обикновено народно събрание. На тях беше приложен ме-
тодът за масова консервация-ламинация. След консервацията бяха върнати  
в Направлението за дигитализация, след което ще бъдат подвързани. 

Във връзка с проекта „Дигитализация и запазване на писменото на-
следство на България” беше реставриран единственият екземпляр на вест-
ник „Български глас” 1879–1880 г. Със спешната реставрация беше удължен 
животът на вестника и спасен от унищожение.

За направление „Специални колекции”, сектор „Картографски, гра-
фични и музикални издания” бяха реставрирани 545 бр. листа.

От там постъпиха цветни и черно-бели графики в тежко състояние, 
поради хидролизното разрушаване на хартията, допълнително катализира-
но от окислителните продукти и прах, навлезли дълбоко в структурата на 
влакната. По-голяма част от  документите бяха графики, а картите бяха 
във формата на диплянки, на които след реставрация им бе върнат първо-
началният вид.

От сектор „ Музикални издания” регулярно постъпваха документи, 
които се нуждаеха от реставрация.

Âъншни поръчки
През 2010 г. постъпиха вестници от читалището в с. Рупките, соб-

ственост на местния музей. Те бяха в много тежко състояние, силно де-
структирани. След реставрацията вече е възможно тяхното експониране.

Във връзка с честванията на празниците на българската писменост 
и култура в Библиотеката се проведе национална изложба „Етрополската 
калиграфско-художествена школа от ХVII век”. В нея взеха участие експона-
ти на Националната библиотека, ЦИАМ, Народна библиотека „Ив. Вазов”, 
Пловдив, Музея на Възраждането във Варна, читалище „Еленка и Кирил 
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Аврамови”, Свищов. На всички експонати беше направена необходимата 
реставрация и консервация на подвързията и страниците, на които бяха 
отворени.

По случай 150 г. от основаването на читалище „Зора” в Сливен и 155 г. 
от основаването на библиотеката към читалището, която е първата 
обществена библиотека в града, бе организирана изложба, на която бяха 
представени редки, ценни книги и гръцки ръкописи. Всички те бяха дезин-
фекцирани и приведени във вид за експонирането им.

Звено „Подвързия” – резултатите от работата на звеното са пред-
ставени в приложената таблица.   

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

от фондовете на “Книгохранение” и 5600 линейни метра в читалните зали.  
Обезпрашаването на хранилищата и читалните зали през 2010 г. става с 
двете професионални машини „Rainbow”, с което чувствително се подобря-
ва микроклимата в помещенията.

Със съдействието на сътрудниците на отдел „Ориенталски сбирки” 
основно бяха почистени всички ръкописи в отдела.

През 2010 г. беше почистено основно и дезинфекцирано голямото хра-
нилище на приземния етаж и всички книги в него, където от години не беше 
извършвана никаква профилактика.

По време на лятната проверка сътрудници на Нaправлението оказа-
ха помощ на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” при преместване на 
тяхното хранилище. 

През 2010 г. беше продължен договорът за дезинфекция, дезинсекция  
и дератизация с фирма “Пали Пест Протект”, която съгласно договора 
извършва профилактика всяко тримесечие.

                                                                                                     
Êопиране на  библиотечните материали                                                                                                              
Общо през годината бяха изработени 595 700 хартиени копия, от 

които:
- 537 022 за нуждите на потребителите;
- 22 462 копия за библиотечния фонд;
- 36 216 копия за служебни цели;
- 6033 дигитални копия.
През текущата година Копирния център работи с пет копирни маши-

ни, тоест с две по-малко от миналата. Техниката беше подменена с по-съ-
временна и модерна. Сега центърът разполага с:

•  Аналогова копирна машина MINOITA EP 6001 – 1бр.
•  Цифрова цветна MINOLTA BIZHUB C350 – 1бр.
•  Цифрова черно-бяла MINOLTA BIZHUB 750 – 1бр.
•  Цифрова черно-бяла MINOLTA BIZHUB 500 – 1бр.
•  Цифрова черно-бяла XEROX M35 – 1бр.

Центърът разполага също и с компютърна конфигурация за скани-
ране на документи (черно-бяло и цветно), компютърна конфигурация за 
цифрово заснемане на нестандартни формати, машина за подвързване на 
спирала.
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 Извършен  е по-голям  обем работа от предварително планира-
ния, въпреки че имаше продължителни болнични на колегите. Äокументи-
те, които постъпиха за реставрация, бяха в крайно тежко състояние, 
силно замърсени, измачкани, повечето от  тях дори микробиологично 
заразени и лошо разположени в хранилищата.

 Îсъществена  е  добра  координация между направленията, от   
които постъпват материали за реставрация.

 Продължи работата по проекта „Ðъкописни и документални 
паметници от българските земи XIII–XVII век”. Áяха реставрирани 400 бр. 
листа ръкописи, предоставени от ЦИÀÌ.

 По международния проект „Äигитализация и запазване на писме-
ното наследство на Áългария” беше извършена цялостна реставрация на 
печатни издания и частична реставрация на някои сиджили.

 Â звеното „Подвързия” трябва да се работи за подобряване на 
материалната база, с цел да се повиши качеството на дейността. През 
годината бяха изработени предпазни папки на печатни документи и на 
единични документи на отдел ÁИÀ.

 Поръчките за копиране на документи винаги се изпълняват в 
срок и с високо качество.
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Национални и международни позиции

Научна и научно-приложна дейност 

Отчетът за научната и научно-приложната дейност в Националната 
библиотека през 2010 г. е структуриран като последователно отразяване 
на резултатите от разнообразните научни дейности, извършвани в Библи-
отеката. Количествените измерения на работата на трите научни секции 
са обединени 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 последните години, за да се 
създаде възможност за съпоставимост както на резултатите от рабо-
тата на научните сътрудници в различните научни секции, така и между 
отчетите за отделните години и  да се очертаят евентуални тенденции 
или проблеми. В съответствие с изискванията на приетия в края на 2010 г. 
Закон за развитието на академичния състав в Република България, в от-
чета са използвани новите названия на научните степени и академичните 
длъжности на учените.

В отчета за 2010 г. са включени завършените и публикувани изследва-
ния през годината. Отбелязани са също и теми, по които се работи в тече-
ние на няколко години и които ще бъдат завършени 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 рабо-
тят няколко души, които не са научни сътрудници, но имат научни звания. 
Някои от тях през годината са имали публикации или участия в научни фо-
руми по тематиката на научните изследвания в Библиотеката. 

 
1. Íаучен потенциал на библиотеката
През 2010 г. в Националната библиотека са работили 25 научни сътруд-

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

научни звания 
научни секции

библиография библиотекознание книгознание... общо

асистент 3 4 5 12

доцент 2 2 7 11

професор - - 2 2

научни степени

доктор 2 2 12 16

доктор 
на науките - - 1 1

докторанти - - 1 1
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В началото на изтеклата 2010 г. сътрудничката на отдел “Български 
исторически архив” д-р Милена Тафрова спечели конкурс за научен сътруд-
ник и общият брой на щатните научни сътрудници в НБКМ стана 25, а 
на докторите – 16. В научните секции по библиография и библиотекозна-
ние продължават да членуват и трима сътрудници от други библиотеки 
– доц. д-р Радка Колева и ас. Славка Шопова от Народната библиотека 
„Иван Вазов” в Пловдив и ас. Живка Радева от Регионалната библиотека 
„П. Р.Славейков” във Велико Търново. Отчетът съдържа и тяхната научна 
продукция. Сътрудничката на Библиотеката Деница Кръстева продължава 
редовна докторантура към Катедрата по библиотекознание, научна инфор-
мация и културна политика на СУ „Св. Климент Охридски” и отчита научна-
та си дейност към катедрата. 

2. Äисерации и хабилитации
През 2010 г. няма защитена докторска дисертация или хабилитацио-

нен труд от сътрудник на Библиотеката. 
Дисертационният труд на Цветолюб Нушев за получаване на науч-

ната 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 зачислен и 
работи по подготовката на дисертационна теза със заглавие „Усвоеното 
пространство, инфраструктура и население в Никополския санджак според 
османски регистри от ХVI век” за получаване на научната степен „доктор 
на историческите науки”. Работата по дисертацията на  Марлена Димо-
ва „Приписките в гръцките старопечатни книги, съхранявани в НБКМ” е 
продължила и през 2010 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 бяха публикувани два монографични труда (377 с.), чии-

то автори са членове на научните секции към Библиотеката: 

Ãеоргиев, Любомир. Българите католици в Трансилвания и Банат : 
XVIII-първата половина на XIX в. / Любомир Климентов Георгиев; Науч. ред. 
Васил Тодоров Гюзелев. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2010. – 
240 с.

Òафрова, Милена. Танзиматът, вилаетската реформа и българите : 
администрацията на Дунавския вилает (1864–1876) / Милена Тафрова; науч. 
ред. Пламен Митев. – София : ИК „Гутенберг”, 2010. – 237 с.

Сътрудниците на библиотеката отчитат 1 студия и 49 публику-
вани статии (6 предадени за печат, 551 с.) в издания на библиотеката 
и на други институции. Те са намерили място в редица сборници: 

Времето на Левски. Сб. статèè, Известия на Исторически музей – 
батак, Т. 3; Мустафа Шарков и Дружба „Родина” в Чепинско. Сб. äîкла-
äè; Независимостта на българия. Пîглеä îт 21 â. : Сб. äîклаäè; Състо-
яние и проблеми на българската ономастика, Т.10; Globalization and the 
management of information resources : Papers from the International conference 
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Sofia, Bulgaria, Trakya Universitesi Yayınları, 113; Sine ira et studio : Изслеä-
âаíèя â паìет íа прîф. Зèíа Маркîâа è äр.

и периодични издания: 
сп. Архèâеí преглеä; сп. Бèблèîтека; Българèстèка : Иíфîрìацèîíеí 

бюлетин, 20/2010 Годишник на Софиéския университет; ЦСВП, Т. 95; сп. 
Пîлèграфèя; сп. Старîбългарска лèтератóра; сп. Etudes balkaniques (Paris); 
сп. Organizacija znanja, 2009  и др.

Äейности по научния профил на Áиблиотеката

Ñъставителство на описи и каталози на ръкописи, каталози на 
старопечатни, редки и ценни издания, обзори на архивни фондове, описи 
на документи, документални сборници, палеографски албуми

През 2010 г. са публикувани две документални издания (231 с.), един 
опис на ръкописи (256 с.) и два каталога на изложби (166 с.), подготвени от 
или с участието на научни сътрудници от библиотеката:

Áотев, Христо. Личното тефтерче на Христо Ботйов : с разчетен 
текст и коментар / състав. Николай Жечев Николов, Цветолюб Христов 
Нушев ; предг. Николай Жечев Николов. – 3. факс. изд. – София : Даниела Убе-
нова, 2009. – 119 с.  (неотчетен за 2009 г.; отпечатан през 2010 г.)

Äънов, Петър Личен бележник на Петър К. Дънов (1899 г.) : Факс. изд. 
с разчетен текст и коментар / Състав., разчетен текст, увод и обяснит. 
бел. Милкана Бошнакова. – София : Изд. „Бяло братство”, 2010. – 112 с.

Христова, Боряна. Опис на славянските ръкописи в Църковно-исто-
рическия и архивен институт на Българската православна църква : Т.1: Биб-
лейски книги. / Боряна Христова, Елисавета Мусакова, Елена Узунова ; Науч. 
ред. Климентина Иванова. – София : Борина, 2009. – 256 с. (излязъл от печат 
2010 г.; отчетен като предаден за печат в отчета за 2009 г.)

Христова, Боряна. Етрополската калиграфско-художествена школа 
от XVII век : [каталог от изложба] / Боряна Христова, Елисавета Мусакова ; 
фотогр. Иван Добромиров. – София : Борина, 2010. – 96 с.

Kenderova, Stoyanka. Bulgaristan Milli Kütüphanesi Belgeleri Işığında 
Edirne’de Yaşam [Животът в Одрин в светлината на документи на Нацио-
налната библиотека на България : Каталог на изложба] / Stoyanka Kenderova, 
Sevdyie Ali . – Istanbul : Trakya Universitesi, 2010. 70 p.

Работено е текущо в различен обем върху 2 описа на ръкописи и доку-
менти, създаване на метаданни за документи и ръкописи в процес на диги-
тализация и 4 каталога:

Îпис на украсените славянски ръкописи в НБКМ. Т.1. ХI–ХIV в. Ч. 1. 
Псалтири, евангелия, апостоли; Îпис на гръцките ръкописи в НБКМ. Т. 1. 
Библейски книги; Îписания на дигитализирани Видински сиджили по проект 
„Дигитализация и запазване на писменото наследство на България”; Îписа-
ния на ръкописи НБКМ 113, 117, 375, 882 по проекта „Reading Europe/Четя-
ща Европа”. 
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Êаталог на източните ръкописи от фонда на отдел “Ориенталски 

сбирки”. Т. I, II, III, IV; Êаталог на гръцки ръкописи от НБКМ, участващи в 
изложба, съпътстваща ХХII Международен конгрес за византийски изслед-
вания в София; Êаталог на административните названия на селищата и 
крепостите по територията на Османската държава в периода на нейно-
то съществуване; Êаталог на Библиотеката на Осман Пазвантоглу. 

Временно е преустановена работата по подготовката на Îпис на 
гръцките ръкописи в Народната библиотека; Îпис на документи от ХVIII в., 
съхранявани в БИА и Åпистоларното наследство на Марин Дринов, които 
остават като дългогодишни научни задачи. Същото се отнася до Êата-
лог на ръкописите от Томбул джамия (Шуменската сбирка). Т. I. Религиозни 
науки.

 За 2010 г. научните секции към библиотеката отчитат текуща дей-
ност по съставителство на следните бази данни:

База данни „Êонтролен файл на имената на българските и преводни-
те автори”;

База данни „Ñписък на имената и биографични сведения за загиналите 
вследствие на политически репресии след 09.09.1944 г.”;

Транслитерирана база „Àдреси на българските издатели” в системата 
ISBN  за 35-тото издание на Международния справочник “Publishers'Interna-
tional ISBN Directory”.

Продължава текущо и подготовката на 4 монографии, документални 
издания и албуми:

“Åтюди върху средновековни български ръкописи”; “Факти и мисти-
фикации в старите текстове” (в печат), “Îсманските регистри – извор за 
историята на Балканите ХV–XIX век”, “Áългарските земи в средновековна-
та арабописмена картографска традиция” (атлас).

Подготовка на издания на ръкописни паметници, документи и изво-
роведчески издания:

През 2010 г. не беше продължена работата по следните дългогодишни 
научни задачи, която беше преустановена през 2009 г. (4 документални и 
извороведчески издания):

“Издирване, транслитерация на латиница и издаване на османски 
извори за историята на Балканите през ХV в.”; “Ìемоарите на Васил Диа-
мандиев”; “Ðъководство по фотография на А. Карастоянов”; “Àлбум Илин-
денско-Преображенско въстание” и албума “Знаци за легализиране в османо-
турските документи”.

Проекти за нормативни документи (закони, правилници, инструк-
ции, стандарти), програми за развитие на Áиблиотеката:

След приемането на Закон за обществените библиотеки сътрудни-
ците на Библиотеката, които участваха в подготовката и обсъждането 
му, през 2010 г. продължиха работата по изготвяне на предвидените в него 
подзаконови документи, правилник на НБКМ, стандарти за библиотечно 
обслужване и др. в рамките на проекта на Българската библиотечно-инфор-
мационна асоциация „Праâíа регóлацèя за бèблèîтекèте è бèблèîтечíî-
èíфîрìацèîííèте äейíîстè â Българèя”. 
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 През годината осъществяването на проекта „Вèртóалíа бèблèî-

тека – Българèя” – I етап навлезе във фазата на окончателното изграж-
дане на интегрираната база данни – каталог на Националната библиотека 
на основата на прехвърляне на всички съществуващи в отделните бази 
данни  библиографски записи в Библиотеката в обща база. В края на годи-
ната новата база данни, която отразява българските книги след 1879 г., 
чуждестранните книги и периодични издания от фонда на Библиотеката и 
статиите от български списания, сборници и вестници след 1992 г., вле-
зе в експлоатация. През 2010 г. работните групи „Реформи” и „Развитие” 
продължиха текущо работата си в основните направления – практическо 
осъществяване на структурните реформи в областта на организацията 
на основните библиотечни дейности, разработване нормативни материа-
ли за нуждите на приложението на новия програмен продукт COBISS, който 
ще бъде в основата на изграждането на „Единна национална библиотеч-
но-информационна система” и подготовка на български вариант за интер-
фейса на електронния каталог. Ръководството на работните групи се 
осъществяваше от научни сътрудници от Секцията по библиотекознание. 
Внедряването на новия софтуер и промяната в организацията на работа-
та наложиха разработването на редица вътрешни нормативни документи, 
инструкции и правила. Бяха организирани първите курсове за подготовка на 
персонала за работа със системата в режим онлайн. Научните сътрудници 
от секцията по библиотекознание участваха активно в предварителните 
въвеждащи лекции, превода на слайдовете, терминологичното адаптиране 
и подбора на български примери за обучителите от Словения.

 Продължи работата по превода и адаптирането на нормативните 
и инструктивните материали, необходими за внедряването на отделните 
модули на софтуера на системата COBISS. Текущо се работеше по прево-
да и актуализирането на допълненията към формата за машинночитаеми 
записи COMARC/В и подготовката на всички преведени досега материали 
за интегрирането им в системата от електронни наръчници в рамките на 
софтуера COBISS3.  

 Научни сътрудници от Библиотеката продължиха да работят като 
ключови обучители в осъществяването на съвместната инициатива на 
Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие – Про-
грама „Глоб@лни библиотеки – България”.

В рамките на дейността на Техническия комитет по архивна, биб-
лиотечна и информационна дейност (ТК 16) към Българския институт по 
стандартизация сътрудници на библиотеката участваха в редакцията и 
адаптирането на българските преводи на 5 международни стандарта (ISO) 
от отрасъла „Информация и документация”, свързани с библиографската, 
информационната и издателската практика. 

Áиблиографски трудове
През 2010 г. няма публикувани самостоятелни тематични библиограф-

ски указатели. Завършени са 3 библиографски указателя, публикувани като 
части от други издания:

Íаучните изследвания на ст.н.с. д-р Ружа Симеонова : Бèблèîграфèя 
è кратък кîìеíтар; Áиблиография на трудовете на ст.н.с. II ст. д-р Ан-
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тоанета Тотоманова;  Божана Àпостолова : Био-библиографска справка // 
Божана Апостолова. Юбилеен сборник. 

Използването на нов софтуер за управление на библиотечната и биб-
лиографска дейност в библиотеката налага преразглеждане на методиката 
и организацията на изграждането на библиографските бази данни: Áългар-
ски календари 1878–1944; Áългарски музикални издания 1878–1944 и Áългар-
ски картографски издания 1878–1944. Работата по тях временно е преуста-
новена. Не е работено и върху библиографския указател „Иван Âазов. Т. 3. 
Публикации за Иван Вазов в България. 1906–1921”.

Преводни издания
Ðъководство за прилагане на ISBD при описание на съставни части 

(Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts, 
2003), COBISS3/Êаталогизация : Ръководство за ползвателя (V1.0, работна 
версия).

Ðецензии и отзиви
Научните сътрудници в библиотеката отчитат 3 рецензии за пуб-

ликации, 7 рецензии за защита на докторати и хабилитации, 4 рецензии 
за дипломни работи на студенти от бакалавърски и магистърски програ-
ми по библиотекознание, информационни науки и книгознание и 4 отзива 
за издания.

Ðедакторство
В библиотеката се извършва голяма по обем редакторска работа, 

свързана с подготовката за издаване на сборници, библиографии, показал-
ци, бази данни, текущо издавани периодични издания и др. Редактирани са 
11 издания (2241 с.) (2009 – 11 изд./3159 с.). Тази дейност обхваща и реда-
ктирането на текущо поддържаните бази данни (бази данни на отделни се-
рии от текущата национална библиография, на адресите на издателства-
та и на книгите под печат, контролните файлове на имената на автори 
– 4 бази – 6127 записа). Във връзка с въвеждането на новата интегрирана 
библиотечна система COBISS в българските библиотеки текущо се рабо-
ти върху превода и редактирането на основни инструктивни документи, 
ръководства и интерфейс на софтуера. 

Ãочева, Галя. Данаил Стефанов Бекяров 1911–2006 : Био-библиография 
/ Състав. Галя Маринова Гочева; Науч. ред. Цветанка Панчева. – Добрич : 
Регионална библиотека „Дора Габе”, 2010. – 116 с.

Áългарски периодичен печат. Серия 4. за 2008 г. – 1643  загл., 6 показа-
леца.

Òрудове на студентското научно общество при СВУБИТ. Т. IV, 2010. – 
София: За буквите – О писменахь, 2010. – 894 с.

Êултура и памет : 120 години от създаването на Народна библиотека 
„П. Р. Славейков” – Велико Търново / Ред. Живка Радева. – София : Анубис, 
2010. – 84 с.

Сп. Áиблиотека  6 кн. За 2010 г. списанието се издава от Национал-
ната библиотека, главния редактор и 5 от членовете на редакционната 
колегия, които са научни сътрудници към библиотеката (536 с.)
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Научни сътрудници в Библиотеката участват в редакционните коле-

гии на списанията  Библиотека, Годишник на НБИВ, Scripta&e-Scripta.

Äоклади и съобщения на научни форуми
Библиотеката отбеляза участие в национални научни конференции с 

24 доклада. (2009 – 16): 
Съвременната библиотека – център за информация и знание : ХX на-

ционална научна конференция на ББИА, София, юни 2010; Национална научна 
конференция „Библиотеката – желан партньор” – октомври 2010 – Добрич: 
Национален научен семинар  “Êнигата във виртуалния свят”, Факултет 
по журналистика и масова комуникация, София, дек. 2010; Национална науч-
на конференция „Славейковият извор и Славейковият друм в българската 
литература”, Трявна, юни 2010; Девета  национална научна конференция 
“Библиотеки, четене, комуникации”, В. Търново, ноем. 2010; Национална 
кръгла маса „Състояние и перспективи на междубиблиотечното заемане 
в  България. Международни практики и документи”. В. Търново, окт. 2010; 
Национална научна конференция „Личността в историята”, Стара Загора, 
април 2010; Национална конференция „Етрополската книжовна школа и кул-
турния живот през ХVII в. по българските  земи”. София; „430 години град 
Севлиево”, Севлиево; „Гласовете ви чувам”, Благоевград; Форум Рестав-
рация 2010; Научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф.   
дфн Пенка Самсарева.

Сътрудници на библиотеката са участвали със 7 доклада в 8 междуна-
родни конференции в България и в чужбина:

Международна конференция „Европейска дигитална библиотека – съ-
временни подходи и политики за опазване и разпространение на културното 
наследство”, Варна, март 2010; Международна конференция „Необходими 
стъпки за интегриране на България в Европейското начинание „Еуропеана”, 
Пловдив, април 2010; 76-та Генерална конференция на ИФЛА в Гьотеборг, 
Швеция, август 2010; Международна конференция „Книгата–Румъния–Ев-
ропа”, организирана от Университета и Градската библиотека на Букурещ; 
Международна конференция „Одрин в архивите на балканските страни”, 
организирана от Тракийския университет в Одрин; Международен конгрес 
по история на медицината, организиран от Истанбулския университет и 
от Турското дружеството по история на медицината, Истанбул; Между-
народна конференция „Етническото разнообразие на Балканите. Правни 
норми”, организирана от Френската академия на науките и от Съвета на 
Европа, Страсбург.

През 2010 г. научните сътрудници в Библиотеката са изнесли общо 
32 (2009 – 26) научни доклада, 7, от които са били на международни форуми.

Åкспертна дейност
Експертната дейност на научните сътрудници се изразява в участи-

ето им като специалисти в професионални съвещателни органи към самата 
Библиотека, междуведомствени комисии, специализирани научни съвети и 
научни комисии към ВАК, извършване на експертни оценки по въпроси, свър-
зани с фондове и материали от други библиотеки, консултации за колеги и 
граждани. Научни сътрудници от Библиотеката продължават да участват 
в работата на: Спецèалèзèраíèте íаóчíè съâетè пî бèблèîтечíî-èíфîр-
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мационни науки, по литература и по изкуствознание и изобразителни 
изкуства към ВАÊ, Научните съвети на Ìакедонски научен институт и 
Цеíтъра за слаâяíî-âèзаíтèйскè прîóчâаíèя „ Акаä. Ив. Дуéчев”, Техни-
ческия комитет по архивна, библиотечна и информационна деéност към 
Българския институт за стандартизация (ТÊ 16 по АБИД), Редколегията 
íа сп. „Родознание и генеалогия”, Ìеждународния редакционен съвет на 
сп. Scriptа&e-Scripta, LIBER Manuscript Librarians Group. 

Като експерти те са привличани и за участие в научно-популяризатор-
ски дейности, като проектиране и организиране на изложби. Специалисти от 
Националната библиотека са участвали в подготовката на 3 изложби, на ко-
ито са показани пред публиката документи от фондовете на Библиотеката: 

„Екзархията е Отечеството” – по случай 150 години от Великденска-
та акция и 140 години от Фермана за учредяване на Българската екзархия 
(април 2010 г.);

„Етрополската художествено-калиграфска школа през ХVII век”;
„Животът в Одрин в светлината на документи, съхранявани в Наци-

оналната библиотека на България”.
През 2010 г. научните сътрудници извършиха голям обем експертни 

дейности, свързани с продължаващата работа по ръководство и участие  
в осъществяването на научни и технологични проекти:

Проект „Вèртóалíа бèблèîтека – Българèя” – преводи на тексто-
ве за интерфейса на електронния каталог в системата COBISS, на входни 
екрани за началната страница на COBISS.Net; Актуализация на кодовата 
таблица за УДК към COMARC; Подготовка и провеждане на курса за катало-
гизация в рамките на подготовката за внедряване на системата COBISS; 
Методични решения и бележки за сложни случаи на библиографско описание 
и приложение на формата за библиографско описание COMARC/B; Превод 
и адаптация на материалите за два курса под авторското право на IZUM; 
Инструкция за технологичните процеси, отделите, извършващи каталоги-
зация на постъпващите в Библиотеката ресурси и нивата на пълнота при 
създаване на библиографски записи в системата COBISS; Задание за модел на 
Годишния указател „Български продължаващи издания” в системата COBISS 
– изготвяне на таблица по полета с примери, оформление и превод на англ. 
език за Серия 4; Номенклатури на НСИ за работа в системата COBISS и др.

Проект „Глобални библиотеки – Българèя” – съставяне на учебни 
помагала, методическо ръководство, терминологичен речник и учебна про-
грама за модул 2 – „Организация и управление на работата в обществената 
библиотека” и модул 3 – „Услуги в модерната библиотека”.

Проект BG0046 „Дèгèталèзацèя è запазâаíе íа пèсìеíîтî íаслеä-
ство на България”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство.

Проект „Ръкîпèсíè è äîкóìеíталíè паìетíèцè îт българскèте зеìè 
ÕIII–ÕVII â.”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН.

Проект „Collegium historicum” – Програма за повишаване на научния 
капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историче-
ския факултет на СУ – участие с научни разработки на тема: Ìестната ад-
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министрация в българските земи 60–80-те години на XIX в. и участието на 
българи в нейните структури; За стопанската предприемчивост на братя 
Хаджигюрови и случая с тяхната „ракиена фабрика”; Проф. Òодор Áоров – 
университетски преподавател, учен и общественик.

Проект „Рèлскè ìóзèкалíè паìетíèцè” - Институт за изследване на 
изкуствата и Център за славяно-византийски проучвания „Акад. Ив. Дуй-
чев” към СУ.

Проект „Четяща Европа: Европеéската култура, представена чрез 
книгата” (Reading Europe: European culture through the book) – виртуална 
изложба на редки и ценни книги, организирана от Европейската библиотека 
и националните библиотеки в Европа.

Отделните научни секции отчитат множество консултации и спе-
циализирани писмени справки, свързани с разчитане на османотурски до-
кументи, оценка на архивен писмен материал, експертизи на епиграфски 
паметници,  методическа помощ за изготвяне на библиографски указатели 
и справки и проблеми на комплектуването и организацията на библиотеч-
ните фондове.

Преподавателска дейност
Хабилитираните сътрудници от Библиотеката са канени като хо-

норувани преподаватели в различни висши училища. Повечето от тях 
подготвят и изнасят цялостни курсове по тематика, свързана с тяхната 
по-тясна специализация. Научни сътрудници от Библиотеката се включ-
ват с лекции и в квалификационни семинари, организирани от Българската 
библиотечно-информационна асоциация за библиотеките в страната:

„Съвременно книгоиздаване” – ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий”;
„Краеведска библиография” – СУ “Св. Климент Охридски”, специал-

ност „Библиотечно-информационни науки”,  
„Краезнание и краеведски БД”, специалност “Библиотекознание и биб-

лиография” в УНИБИТ;   
„Българско книгознание” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
„Теория и методика на предметизацията” – СУ „Св. Климент Охрид-

ски”, специалност „Библиотечно-информационни науки”; 
„Видове комуникации в медиите (печат, книга)” – ВТУ „Св. св. Кирил   

и Методий”; 
„Книгоиздателски бизнес” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
„Българско книгознание” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,  специал-

ност „Книгоиздаване”;  
„Краезнание и медии” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност 

„Журналистика”;  
„Увод в османската дипломатика” – СУ „Св. Климент Охридски” – Цен-

тър за източни езици и култури;
„Стратегии на информационно търсене”, „Информационно осигуря-

ване на културните дейности” – курсове лекции за магистърска програма 
„Управление на информационните ресурси” – СУ „Св. Климент Охридски”, 
специалност „Библиотечни и информационни науки”;  

„Биографски информационни системи” – СУ „Св. Климент Охридски”, 
специалност „Библиотечни и информационни науки”;   



61

„История и организация на достъпа до архивите” – СУ „Св. Климент 
Охридски”, специалност „Архивистика и документалистика”; 

„Опазване на библиотечни и архивни материали” – СУ „Св. Климент 
Охридски”, специалност „Библиотечни и информационни науки” и специал-
ност „Архивистика и документалистика”; 

„Феноменология на българската ръкописна книга” – Национална худо-
жествена академия;

„Работа с арабските ръкописи” – Нов Български университет;
„Архивни сбирки и колекции в НБКМ”, „Архив на Българското възраж-

дане” – СУ „Св. Климент Охридски” към Историческия факултет; 
Visualising the Text in Bulgarian Medieval Manuscripts (to the 14th century) – 

American Research Center – Sofia.
През 2010 г. сътрудниците от научните секции към Националната 

библиотека са подготвили 20 (2009 – 19) курса лекции и са провели общо 
665 ч. (2009 – 438 ч.) лекции и 365 ч. (2009 – 143 ч.) упражнения със студенти 
от висши училища. 

През годината са изнасяни и лекции пред студенти от специалности-
те „Библиотечни и информационни науки” към Философския факултет на 
СУ, Университета по библиотекознание и информационни технологии, спе-
циалността „Архивистика и документалистика” към Историческия факул-
тет на СУ, специалността „Книгоиздаване” при Факултета по журналис-
тика и масови комуникации на СУ и др. за запознаване с основни дейности 
и отдели на Библиотеката (Агенциите за ISBN и ISSN, БИА и др.), пред 
студенти в American Research Center – Sofia.  Водени са упражнения на сту-
денти от Университета по библиотекознание и информационни техноло-
гии и специалност „Библиотечни и информационни науки” към Философския 
факултет на СУ и др. С развитието на проекта „Виртуална библиотека 
– България” през годината започна организационната дейност на Национал-
ния център COBISS, който организира квалификационни курсове за участ-
ниците в системата за споделена каталогизация. Проведени са първите 
курсове за сътрудници на Националната библиотека (COBISS3/Каталогиза-
ция – основен курс (90 ч.) и COBISS3/Каталогизация – разширен курс, (60 ч.). 

Двама научни сътрудници са били ръководители на 2 докторанти и    
1 дипломант.

♦
Â отчетите на трите научни секции към Íационалната библио-

тека  за 2010 г. са застъпени всички направления на научната дейност, 
определени от задачите и функциите на институцията. 

 През изминалата година броят на научните сътрудници се е уве-
личил в сравнение с предишната година – 25 (24 – 2009, 24 – 2008). Увели-
чи се с един и броят на асистентите, което води до незначително изме-
нение на съотношението между асистенти и хабилитирани (13 доценти 
и професори  (12 асистенти), процентът на научни сътрудници с научна 
и образователна степен „доктор” и „доктор на науките” (ок. 70%) не е 
променен, но за последните няколко години не е променено и съотношени-
ето между доценти и професори (11 доценти / 2 професори). Подготвена 
е за обсъждане и защита една дисертация за научната степен „доктор 
на науките” и е започнала подготовката на още една. 
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 Излязоха от печат 7 (2009 – 10) самостоятелни издания с учас-

тието на сътрудници от научните секции към Áиблиотеката като 
автори или съставители (2 монографични изследвания, 2 документални 
издания, 1 опис и 2 каталога на изложба). Ñамо едно от тях е издание на 
Áиблиотеката, а останалите са плод на сътрудничество с авторитет-
ни външни издателства (ИÊ „Ãутенберг”, „Äаниела Убенова”, „Áорина”, 
Òракийския университет в Îдрин), което показва интерес на културна-
та общественост към научната продукция на Íационалната библиоте-
ка. Ìежду публикуваните и завършени научни изследвания през 2010 г. са 
посочени една студия и 49 статии в научни сборници и списания. Òози 
показател свидетелства за относително запазване на броя на статии-
те от предходната година, но установеното тогава намаление не е прео-
доляно (2007 – 77, 2008 – 67, 2009 – 50, 2010 – 49). Òрадицията да се под-
готвят и издават сборници от статии, посветени на юбилеи на изявени 
представители на библиотечно-библиографската колегия, през 2010 г. 
беше продължена с издаването на два специални юбилейни броя на сп. 
„Áиблиотека”, посветени на юбилеите на г-жа Àнтоанета Òотоманова 
и г-жа Ðужа Ñимеонова. Íаучните сътрудници отчитат текуща работа 
по изследвания в рамките на научния профил на Áиблиотеката, които се 
подготвят в течение на няколко години (2 дисертационни труда, 1 биб-
лиографски указател, 3  описа на ръкописи, 2 каталога, съставителство 
на 3 бази данни). Íе е подновена работата над 2 описа, 5 документални 
издания, 1 каталог, 1 албум, 3 ретроспективни и една персонална библи-
ография. Îтчетена е значителна по количество редакционна работа 
на подготвяни за издаване материали, преводни издания, интерфейс на 
софтуерни приложения и др. (11 издания – 2241 с.).

 Â рамките на основната дейност по профила на Áиблиотеката 
като научен институт изпъква същественото участие на научните 
сътрудници в разработването и осъществяването на проекти от го-
лямо значение за развитието на институцията и библиотечното дело в 
страната. Продължава реализирането на проектите „Âиртуална библи-
отека – Áългария” и „Äигитална библиотека”. Ðъководството на тези 
проекти и голяма част от текущата работа по тях е част от експерт-
ната дейност на научни сътрудници от Áиблиотеката. Îтчита се и 
тяхното съществено участие в обучителната дейност в рамките на 
проекта „Ãлобални библиотеки – Áългария”, която ще продължи и през 
следващите няколко години. Îбщо през 2010 г. научните сътрудници са 
участвали в осъществяването на 7 проекта от различни направления 
на дейността на Áиблиотеката. Продължава ангажираността на наши 
сътрудници по изготвяне на проекти за подзаконовите нормативни 
документи и стандартите за библиотечни дейности, предвидени в За-
кона за обществените библиотеки от 2009 г. Åкспертната дейност на 
научните сътрудници съпровожда почти всички новости в областта на 
библиотечната технология (внедряването на интегрираната система 
COBISS, дигитализация на библиотечни материали и др.) и замисъла и 
реализирането на начинания за популяризиране на библиотечните фондо-
ве (3 изложби). 
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 През 2010 г. се отбелязва известно увеличение на броя на докла-

дите, с които научните сътрудници са участвали в различни междуна-
родни, национални и регионални научни форуми – 31 (2008 – 51, 2009 - 26), 
от които само 7 на конференции с международно участие (4 в чужбина). 
Забелязва се обаче тенденция към още по-голямо увеличение на количест-
вените измерения на преподавателската дейност на научните сътрудни-
ци. Áроят на курсовете от лекции продължава да се увеличава (2010 – 20, 
2009 – 19, 2008 – 18, 2007 – 14). Ñериозно е увеличен (с около 1/3 и 2/3) и 
броят на часовете лекции (2010 – 665, 2009 – 438, 2008 – 375, 2007 – 440) 
и упражнения (2010 – 365, 2009 – 143, 2008 – 310, 2007 – 300) със студенти 
от различни висши училища. При сравнението на данните с предишни 
години може да се направи заключението, че повече от 75% от научни-
те сътрудници имат преподавателска дейност. Íаучните сътрудници 
в Áиблиотеката отчитат 3 рецензии за публикации, 4 рецензии за ди-
пломни работи на студенти от бакалавърски и магистърски програми 
по библиотекознание, информационни науки и книгознание и 4 отзива за 
издания, което свидетелства за участието им в цялостния образова-
телен процес във висшите училища. Ìоже да се отбележи и активното 
участие на членовете на научните секции в дейността на Ñпециализира-
ния научен съвет по библиотекознание и информационни науки (ÁИÍ) 
и Ñпециализирания научен съвет по изкуствознание и изобразителни из-
куства (ИИИ) като членове на съветите и рецензенти на дисертацион-
ни и хабилитационни трудове (7).

 Â отчетите за 2010 г. ръководителите на секциите не отбеляз-
ват особено различие в научната и научно-приложната дейност в сравне-
ние с предходната година. Забавянето на изпълнението на някои планови 
задачи за сметка на участие в научни начинания, които не са били пред-
варително планирани, но представляват съществен принос за научната 
дейност на Áиблиотеката, е характерно и за този период. Потвържда-
ват се заключенията от предишни години за невъзможността усилията 
на сътрудниците за изпълнението на различните научни дейности и 
техния гъвкав подход при съчетаването на текущата производствена 
работа с изпълнението на научните планове в определения обем да ком-
пенсират недостига на работно време за тези задачи. И през тази годи-
на не може да се отбележи промяна в установените по-рано тенденции в 
някои от направленията на научната работа (библиографознание и биб-
лиотекознание) за недостиг на работно време за научни задачи и необхо-
димост от нови по-млади попълнения, които не само да увеличат намаля-
ващия състав на отделните научни секции, но и постепенно да поемат 
проблематиката, работата и задачите от по-възрастните си колеги. 

 И тази година количествената оценка на отчетите на научни-
те секции не дава повод за отбелязване на значителни различия в обе-
ма на научната дейност в сравнение с последните няколко години. При 
по-подробно съпоставяне на данните може да се установи периодично 
покачване или намаляване на количествените измерения на различните 
научни и научно-приложни дейности, но общата тенденция (с изключе-
ние на преподавателската дейност) е към запазване на количествените 
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параметри, измерени в отделните направления на научната работа в Áиб-
лиотеката. Òози резултат може да се определи като задоволителен, като 
се вземе предвид намаляването на абсолютния брой на научните сътруд-
ници в Áиблиотеката с около 15% за последните десетина години (1999 – 
28, 2010 – 25). Îбективните различия в характера на научните разработ-
ки и научно-практическите дейности в трите основни направления на 
научната работа в Áиблиотеката не дават възможност за сравнителна 
оценка на тяхното качество и затова тя не е задача на този отчет. 

Издателска дейност

През изминалата година издателската дейност на Библиотеката, 
която се осъществява в отдел „Издателство” и печатницата не беше 
толкова успешна както през 2009 г., което се вижда и от цифровите пока-
затели за подготвените и отпечатаните издания:

Отäел „Издателство”:
- Самостоятелни, периодични и продължаващи издания 
  5 бр., печатни коли 54,50 
- Неподготвени и неотпечатани 
  10 бр., печатни коли 154, 50
- Подготвени, но неотпечатани 
  3 бр., печатни коли 21,50 

   Îбщо: 230,50 печатни коли 

Печатíèца:
- Издания на НБКМ
  сп. „Библиотека” 
  бр. 1, 2-3/2010 – 720 екз.
  бр. 4/2010 – 560 екз.
  бр. 5, 6/2010 – 720 екз.

  Îбщо: 2000 екз.

- Книги:
  “Българските католици в Трансилвания и Банат” – 300 бр.
  Отчет на НБКМ/2009 г. – 90 бр.

- Акциденция (заемни бележки, контролни листа, формуляри, 
 бланки и др.) – 150 000 бр.

- Външни поръчки: 
    Лепене на корици – 3800 бр.

  Îбщо: 154 190 бр.

По идея на проф. Б. Христова беше разчетен и преписан дневникът на 
К. Константинов – общо 113 с. Започна разчитането, подборът и препис-
ването от дневника на П. Динеков – досега 321 с. 
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Също така започна набирането на Църковнославянския речник, т. 2, 
от ръкописа на архимандрит Атанасий Бончев – 240 с. (Работата се финан-
сира със спомоществователството на светогорския манастир „Св. Георги 
Зограф” от служител в отдела и външно лице.)

  
 
 Издателството можеше да се справи с планираните издания за 

2010, ако ръкописите бяха подадени навреме. Â момента от изданията с 
осигурено финансиране започна получаването на ръкописите за сборни-
ка с материали от Íационалната конференция, проведена в Åтрополе: 
„Åтрополската книжовна школа и културния живот през ХVII в. по бъл-
гарските земи”, както и за конференцията „Îсманските регистри – из-
вор за историята на Áалканите”.

 Излезлите от печат самостоятелни, периодични и продължава-
щи издания са 5, а като се добавят подготвените, но неотпечатани през 
2010 г. издания на ÒÍÁ, са изработени 8 издания или 79,25 печ. коли.

 Ðедакторската работа беше на ниво, въведена бе нова организа-
ция на работа, бяха изработени нови технически изисквания към преда-
ваните в издателството материали.

 През отчетната година издателството на ÍÁÊÌ не кандидат-
ства за финансиране от програмата на Ìинистерството на културата 
„Помощ за книгата”, тъй като се оказа, че в държавата няма пари точно 
за нея. 

 Â съзвучие с работата по повишаване на качествата на издания-
та, отделът вече разполага с коректор. 

 Ñъщо по план бяха подменени компютрите в издателството. 

Библиотечна координация

Åкспертна и консултантска дейност
Националната библиотека продължава да изпълнява своите задълже-

ния по отношение на библиотечната координация, кооперацията и инте-
грацията на библиотеките. 

 Участие в професионални съвещателни органи на библиотека-
та, междуведомствени комисии, специализирани научни съвети и науч-
ни комисии към ВАК

Експертната дейност се изразява в участието на специалистите от 
Библиотеката в професионални съвещателни органи към самата Библиоте-
ка, в междуведомствени комисии, специализирани научни съвети и научни 
комисии към ВАК, извършването на експертни оценки по въпроси, свързани 
с фондове и материали от други библиотеки, консултации за колеги и граж-
дани. Научните сътрудници от Библиотеката продължават да участват в 
работата на Специализираните научни съвети по библиотечно-информаци-
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онни науки, по литература и по изкуствознание и изобразителни изкуства 
към ВАК, Научните съвети на Македонския научен институт и Центъра за 
славяно-византийски проучвания   „Акад. Ив. Дуйчев”, Техническия комитет 
по архивна, библиотечна и информационна дейност към Българския инсти-
тут за стандартизация (ТК 16 по АБИД), Редколегията на сп. „Родознание 
и генеалогия”, Международния редакционен съвет на сп. Scriptа&e-Scripta, 
LIBER Manuscript Librarians Group. 

 Като експерти много специалисти са привличани и за участие в 
научно-популяризаторски дейности като проектиране и организиране на 
изложби. Специалисти от Националната библиотека са участвали в подго-
товката на 3 изложби, на които са показани пред публиката документи от 
фондовете на Библиотеката: „Екзархията е Отечеството” по случай 150 
години от Великденската акция и 140 години от Фермана за учредяване на 
Българската екзархия (април 2010 г.); „Етрополската художествено-кали-
графска школа през ХVII век”; „Животът в Одрин в светлината на докумен-
ти, съхранявани в Националната библиотека на България”.

 Извършване на експертни оценки и консултации по въпроси, 
свързани с библиотечната, библиографската и информационните дей-
ности 

Експертната дейност на специалистите е във всички области и но-
вости на библиотечната практика и технологии, внедряването на интег-
рираната система COBISS, дигитализацията на библиотечни материали, 
нормативната база на бибилотеките, стандартизацията, библиографска-
та дейност, комплектуването на фондовете и други. 

 По Проект „Виртуална библиотека – България” – Преводи на тек-
стове за интерфейса на електронния каталог в системата COBISS; На 
входни екрани за началната страница на COBISS.net; Актуализация на ко-
довата таблица за УДК към COMARC; Подготовка и провеждане на курса 
за каталогизация в рамките на подготовката за внедряване на системата 
COBISS; Методични решения и бележки за сложни случаи на библиографско 
описание и приложение на формата за библиографско описание COMARC/B; 
Превод и адаптация на материалите за два курса под авторското право 
на IZUM; Инструкция за технологичните процеси, отделите, извършващи 
каталогизация на постъпващите в библиотеката ресурси и нивата на пъл-
нота при създаване на библиографски записи в системата COBISS; Задание 
за модел на Годишния указател „Български продължаващи издания” в систе-
мата COBISS – изготвяне на таблица по полета с примери, оформление и 
превод на англ. език за Серия 4; Номенклатури на НСИ за работа в система-
та COBISS и др.

 Продължава участието на сътрудници на Библиотеката в изгот-
вянето на проекти за подзаконовите нормативни документи и стандар-
тите за библиотечни дейности, предвидени в Закона за обществените 
библиотеки от 2009 г. 

 Оделните сътрудници извършват множество консултации и специ-
ализирани писмени справки, свързани с разчитане на османотурски докумен-
ти, оценка на архивен писмен материал, експертизи на епиграфски паметни-
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ци,  методическа помощ за изготвяне на библиографски указатели и справки, 
проблеми на комплектуването и организацията на библиотечните фондове.

 Изработени са следните методични и инструктивни материали: 
Инструкция за създаване на масив от данни за международния справочник  
„Index Translationum”. Инструкцията (в превод на английски език) е изпра-
тена в IZUM за създаване на програма, с която данните ще бъдат извеж-
дани един път годишно от българските записи в системата COBISS.net; 
Инструкция за подбор на документите в ТНБ; Инструкция за подбор на 
нотирана музика в рамките на Проекта „Правила за описание на нотирана 
музика”; Инструкция за технологичните процеси за отделите, извършва-
щи каталогизация на постъпващите в Библиотеката ресурси и нивата на 
пълнота при създаване на библиографски записи в системата COBISS; Ин-
струкция за извеждане на статистически данни на депозираните в НБКМ 
документи по препоръки на НСИ : Актуализация; Номенклатури на НСИ за 
работа в системата.

 Осъществени бяха консултации в областта на библиографската 
обработка на документите, определяне на видовете документи, опреде-
ляне на идентификационните данни в книгите, цитиране на документи-
те и др. 

 Текущо бе оказвана методическа помощ в областта на задължи-
телното депозиране, библиографската обработка на документите, опре-
деляне на видовете документи, определяне на идентификационните данни 
в книгите и продължаващите издания, краеведската дейност и др.

 Оказана е консултативна помощ за консервацията и съхранението 
на фондовете на музеи и библиотеки във Велинград, Благоевград и др.;

 В рамките на дейността на Техническия комитет по архивна, 
библиотечна и информационна дейност (ТК 16) към Българския институт 
по стандартизация сътрудници на Библиотеката участваха в редакцията 
и адаптирането на български преводи на 5 международни стандарта (ISO) 
от отрасъла „Информация и документация”, свързани с библиографската, 
информационната и издателската практика. 

 По Проект „Глобални библиотеки – България” сътрудници на 
Библиотеката участваха в съставянето на учебни помагала, методиче-
ско ръководство, терминологичен речник и учебна програма за модул 2 
– „Организация и управление на работата в обществената библиотека” 
и модул 3 – „Услуги в модерната библиотека”; Сътрудниците на Библио-
теката продължиха да работят като ключови обучители в рамките на 
същия проект.

 В Съвета за Интегрирана библиотечно-информационна система 
(Съвет ИБИС) се работи за цялостното внедряване на системата, а Ра-
ботната комисия по каталогизация след актуализиране на състава на коми-
сията вземаше текущо методични решения за сложни случаи на описание; за 
промяна и/или синхронизиране на каталогизационната практика във връзка 
с работа в системата COBISS; преглед на новото издание на консолидира-
ното ISBD и вземане на решения за внедряването му в практиката; текущо 
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обсъждане на предложения за въвеждане на нови класификационни индекси, 
предметни рубрики и други дейности.

Áиблиотечна статистика  
От години в сектор „Издания по библиотечно дело” се поддържа 

сбирка от отчетно-статистическа документация на регионалните биб-
лиотеки в България. За отчетната година са получени и обработени съот-
ветно 10 плана и отчета. Количеството на получените планове и отчети 
намалява и поради факта, че доста от библиотеките вече ги публикуват 
на интернет страниците си. За пореден път Д. Вакарелова изготви еже-
годната справка за получените планове и отчети на РБ със статистиче-
ска информация за дейността им, представена в 9 таблици. Осигурява се 
достъп до данните на държавната статистика и се извършват справки 
за дейностите на библиотеките в страната  – общо 9. През отчетната 
година се водеше кореспонденция с НСИ за получаването на данните от 
статистическото изследване на дейността на библиотеките. Актуализи-
ран е списъкът с адреси на библиотеките в България.

Библиотечната статистика е изключително сложна и трудоемка 
задача. В рамките на тази дейност се изготвят още: статистическа част 
на отчетите на НБКМ – основен и публичен – 33 таблици и 30 графики; ан-
кети и справки за други институции, включващи показатели за дейността 
на НБКМ – за основните показатели по приоритети, които наблюдава МК; 
за формуляр на НСИ за дейността на НБКМ през 2009 г. – от тази година 
вече в онлайн режим. Работата по изготвяне на отчетите е съпроводена 
с многобройни консултации и уточнения с колеги поради допуснати грешки 
или дублирани данни.

 Индивидуалните членове на ББИА активно се включиха във всички 
нейни форуми и допринесоха за добрата им организация и протичане със 
съвестното регистриране на участниците.

Международна дейност

В Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий” се работи 
активно за развитие на традиционно разнообразната международна дей-
ност, на основата на библиотечната интеграция и членството ни в ЕС. 

Ìеждународната дейност и културното сътрудничество са нераз-
делна част от целите и приоритетите, набелязани от ръководството на 
Националната библиотека за нейното развитие.

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

те на структурите и много служители са участвали в следните междуна-
родни форуми:

• Участие на директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил   
и Методий” проф. дфн Боряна Христова в 25-та годишна среща на Конфе-
ренцията на директорите на европейските национални библиотеки (CENL) 
в Лондон, Великобритания, 27–28 септември 2010 г.
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• Посещение на заместник-директора на Националната библиотека 
н.с. Анета Дончева и г-жа Надя Карачоджукова, ръководител направление 
„Каталогизация”, в Института за Информационни науки (IZUM) в Марибор, 
Словения, 8–10 октомври 2010 г. 

• През юни 2010 г. г-жа Искра Цветанска взе участие в конференция 
на тема „Приносът на Националната библиотека в реставрацията, консер-
вацията и дигитализацията на писменото наследство на България”, която 
се проведе в Македония под патронажа на директора на Националната и 
университетска библиотека на Скопие г-н Миле Бошевски.

По Проект IMPACT (Improving Access to Text):
• служебно пътуване на г-н Андрей Чакалов в Мюнхен, Германия, за 

участие на Годишна среща на целия състав на проекта (10–13 февруари 
2010 г.) 

• служебно пътуване на г-н Спас Дамянов, зам.-директор на НБКМ в 
Париж, Франция, за участие на Среща на целия състав на проекта (12–16 
април 2010 г.)

• служебно пътуване на г-н Пламен Сакалийски, отговарящото лице 
от страна на НБКМ за научните и техническите/технологичните въпроси 
по проекта в Аликанте, Испания, за участие в Годишна среща на целия със-
тав на проекта (22–26 ноември 2010 г.) 

Участие на г-жа Рени Марчева във „Форум Реставрация – 2010” с 
постер на тема „Скрининг методи за определяне състоянието на големи 
масиви от документи и книги в библиотеки и архиви”.

Ìеждународни договори (двустранно сътрудничество)
Подновени са договорите за сътрудничество с чуждстранни нацио-

нални библиотеки:
• Национална библиотека на Чешката република – подновяване на 

Анекса към Договор № 23/29.03.2005 г. (срок 31.12.2012 г.);
•  Национална библиотека на Коми – Договор за градивно сътрудни-

чество, подписан и изпратен от наша страна;
• Национална библиотека на ЮАР – изготвяне на Меморандум за съ-

трудничество (2010-2012), подписан и изпратен от наша страна.

Участие в международни организации
Библиотеката е активен участник в Конференцията на директорите 

на европейските национални библиотеки (CENL) и в Международната биб-
лиотечна асоциация (IFLA).

Ръководството на НБКМ присъства и участва в Годишната среща на 
директорите на европейските национални библиотеки, която през 2011 г. 
се организира в Копенхаген, Дания, традиционно в  края на  септември. 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е Европейски до-
кументационен център към Europe Direct (Европейска информационна мрежа) 
към Европейската комисия, а също е и Информационен компонент на ООН.

Чрез Националните ISBN, ISSN и ISMN агенции Библиотеката участва 
в изграждането на международните идентификационни системи за стан-
дартни номера на книгите, периодичните и музикалните издания със седа-
лища на международните агенции съответно в Лондон, Париж и Берлин. 
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Националното участие в международния справочник Index 

Translationum осигурява представянето ни в Световния библиографски 
справочник на преводите на държавите членки на ЮНЕСКО.

Ðабота с посолства, културни служби и центрове
В международната дейност на Библиотеката значително място зае-

ма работата с наши и чужди посолства, културни центрове и институти.
 На 23 февруари 2010 г. Н. Пр. Малика Алаоуи, пълномощен министър 

от посолството на Кралство Мароко, посети Националната библиотека 
във връзка с подписния Договор за сътрудничество между двете Национал-
ни библиотеки. 

През април Н. Пр. г-н Цунехаро Такеда, посланик на Япония и предста-
вители от Асоциацията на завършилите Токайския университет, присъст-
ваха на откриването на Празника на цъфналите вишни пред НБКМ, а през 
септември беше организирана официална среща по повод окончателното 
му отпътуване от страната. 

Н. Пр. г-н Джефри Кийтинг, посланик на Република Ирландия, заедно 
с делегация от университета в Корк, посети Библиотеката през април 
2010 г. по повод Блумсдей (16.06.1954 г. – Блумсдей е денят, в който се раз-
вива действието в романа “Одисей” на Джеймс Джойс) заедно с писателя 
Джон Бойн и връчи дарение.

Хърватските писатели Божидар Петрач и Якша Фиаменго посетиха 
Националната библиотека за участие в “Литературна гостоприемница” – 
среща на български и хърватски поети и писатели. 

Н. Пр. г-жа Шийла Камерър, посланик на ЮАР, делегация от посолство-
то и г-н Джон Цебе, главен библиотекар на ЮАР, посетиха Библиотеката 
през  юни 2010 г. във връзка с организирането и откриването на изложбата 
“Седмица на ЮАР в Националната библиотека”.

През месец юни на официално посещение беше и кардинал Фарина, ди-
ректор на Ватиканската библиотека, пристигнал в България по покана на 
СУ “Св. Климент Охридски”. Той се запозна с работата в направление “Кон-
сервация, реставрация и опазване на фондовете” и изказа задоволството 
си от опазване на писменото наследство на България.

На 17 юли 2010 г. голяма японска делегация от кметове на селища от 
префектура Канто се запозна с историята на Националната библиотека. 

По повод  представяне на двуезичната португалско-българска книга 
“Посмъртни спомени на Брас Кубас” Н. Пр. Пауло Воловски, посланик на Бра-
зилия в България, беше официален гост и участник в презентацията. 

През август 2010 г. група преподаватели и студенти от Одеския на-
ционален университет “Иля Мечников” бяха на работно посещение.

През септември 2010 г. г-н Ричард Овъндън, директор на Бодлеанска-
та библиотека в Оксфордския университет, изнесе лекция за дейността и 
информационните ресурси на библиотеката. 

Във връзка с откриването на изложбата “Реални и въображаеми пъту-
вания” беше проведена среща със скулпторката Алба Гонзалес и фотографа 
Лука Бракали, които разказаха своите творчески истории и споделиха бъде-
щите си планове.

На 1 ноември – Деня на народните будители, на официално посещение 
в Библиотеката бяха Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в 



71

България, г-жа Ингиборг Сверисдотир, директор на Националната библи-
отека на Исландия, и г-н Рогер Йосевол, зам.-директор на Националната 
библиотека на Норвегия, по повод на официалното представяне на проект 
BG0046: “Дигитализация и запазване на писменото наследство на България” 
и новооткрития Дигитален център на Националната библиотека. Те се 
запознаха и с работата на направление “Консервация, реставрация и опаз-
ване на фондовете”.

За представянето на “Лицевой летописный свод ХVI века” на посеще-
ние в Библиотеката бяха проф. д-р Валерий Леонов, директор на Библиоте-
ката на Руската академия на науките, д-р Харис Мустафин, генерален дирек-
тор на издателската фирма “АКТЕОН”.

По покана на проф. дфн Боряна Христова Националната библиотека 
посети новопостъпилият в длъжност посланик на Република Ирландия Н. 
Пр. Джон Роуън.

Официална делегация от Кралство Норвегия, водена от г-н Халвар 
Ингебригтсен, Държавен секретар (заместник-министър) на Министер-
ството на търговията и индустрията на Норвегия, в състав: г-жа Жанете 
Ирен Муен, политически съветник на Държавния секретар, г-н Уле Андреас 
Линдеман, ръководител на Секция “Двустранни отношения” в Министер-
ството на Търговията и индустрията на Норвегия, г-жа Анне Лисе Рогнли-
дален, Иновации Норвегия, Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норве-
гия, и г-жа Дагфрид Йортхул, първи секретар в посолството на Норвегия в 
България, посетиха  Библиотеката и разгледаха новооткрития Дигитален 
център.

Н. Пр. Хасмик Дащоян, временно управляващата посолството на Ар-
мения в София, представи арменски книги, издадени в България през 2010 г., 
по повод на обявените от Министерството на културата “Дни на Армения 
в България”.

Г-жа Тереза Райдова от Чешката национална библиотека, посети Биб-
лиотеката във връзка с Договор за сътрудничество № 23/23.03.2005 г.

Íационални и международни програми и проекти
Националната библиотека всяка година се включва активно и участ-

ва като водеща страна или партньор в проекти и програми с международен 
и национален  характер:

•  Проект BG0046 “Äигитализация и запазване на писменото 
наследство на Áългария” ( Digitalizing and preserving the written legacy of 
Bulgaria), финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономи-
ческо пространство (ФМ на ЕИП), със страни донори Исландия, Лихтен-
щайн и Норвегия. 2010 г. е втората година на проекта. Срокът за изпълне-
нието му  е 31 март 2011 г., но независимо от този срок до края на 2010 г.  
всички основни дейности по него бяха извършени.

С помощта на проекта беше създаден съвременен Дигитален център, 
беше закупена сканираща, фотографска и компютърна техника, бяха откри-
ти работни места за сканиране и описание на документите.

В рамките само на този проект са дигитализирани общо 214 докумен-
та в 51 350 файла. Те са представени като имиджови копия в два формата 
– JPEC, предназначени за потребителското търсене и TIFF за трайно архи-
виране. Всички сканирани документи са снабдени с много подробни метадан-
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ни на български език, като част от тях са преведени и на английски език. 
По предложение на специалистите към част от документите са прикачени 
текстови файлове с допълнителна информация за тях. Впечатлява високо-
то качество на сканираните оригинали и пълнотата на метаданните.

Поради значимостта на колекциите и интереса на изследователи и 
други потребители ще продължи сканирането и представянето на доку-
менти от този период и извън рамките на настоящия проект.

Документите са широко достъпни за ползване и могат да бъдат 
намерени в интернет страницата на Националната библиотека www.
nationallibrary.bg  в рубриката “Дигитална библиотека” и съответните раз-
дели:

* “Българският ХIV век”/The Bulgarian Fourteenth Century. Колекция-
та илюстрира по най-добрия начин високите постижения на българската 
писмена култура от Средновековието, като показва различните “лица” на 
българската ръкописна книга. Дигитализирани са 10 от най-ценните сла-
вянски ръкописи. 

* “Сиджили”/Sijills. Колекцията “Сиджили”, която Националната биб-
лиотека притежава, е изцяло дигитализирана със средствата по настоя-
щия проект. Това е сбирка от входящо-изходящи дневници (копийни книги), 
водени в шериатските съдилища в София, Видин, Русе, Добрич и Силистра 
през периода ХVI–ХIХ в. Те отразяват административно-управленческите, 
военните и съдебните функции на кадийската институция в посочените 
селища и подведомствените им. Дигитализирани са 188 сиджила.  

* “Целокупна България”/United Bulgaria. От богатите фондове бъл-
гарски продължаващи издания за дигитализиране по проекта са подбрани 
вестници и списания, печатани между 1879 и 1940 г. в България и извън 
нейните граници, в които е въплътена идеята за национално единение на 
областите Тракия, Македония, Мизия и Добруджа. Дигиталната колекция 
включва 25 заглавия. 

Проектът е известен в публичното пространство чрез издадените 
две брошури, разкриващи съдържанието и работата по него, а също и чрез 
няколко доклада на национални и международни форуми, свързани с пробле-
мите на опазването на писменото културно наследство и дигитализация-
та на документи.

Изработена е системата на Националния регистър на издаваните 
книги в България  (Books in print). Предстои поддържането и актуализиране-
то на базата данни.

 Проект “Âиртуална библиотека – Áългария” 
През 2010 г. проектът навлезе в етапа на окончателното изграждане 

на интегрираната база данни – каталог на Националната библиотека на 
основата на прехвърляне на всички съществуващи в отделните бази библи-
ографски данни в обща база. В края на годината новата база данни, която 
отразява българските книги след 1879 г., чуждестранните книги и перио-
дичните издания от фонда на Библиотеката и статиите от български спи-
сания, сборници и вестници след 1992 г., влезе в експлоатация. Продължи 
текущо работата в основните направления – практическо осъществяване 
на структурните реформи в областта на организацията на основните 
библиотечни дейности, разработване нормативни материали за нуждите 
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на приложението на новия програмен продукт COBISS, който е в основата 
на Единна национална библиотечно-информационна система и подготовка 
на български вариант за интерфейса на електронния каталог. Приоритет 
беше правилното прилагане на формата COMARC/В и подготовката на 
всички преведени досега материали за интегрирането им в системата на 
електронни наръчници в рамките на софтуера COBISS3. Беше извършена 
подготовка на персонала за работа в системата COBISS. Бяха обучени и 
получиха лиценз 99 служители от Библиотеката.

На 26 октомври 2010 г. беше подписан договор за прилагане на систе-
мата COBISS в България между Националната библиотека “Св. св. Кирил и 
Методий” и IZUM, Словения.

 Проект IMPACT (Improving Access to Text). FP 7 Information and 
Communication Technologies: Call 5: Digital Libraries&Content (Седма рамкова 
програма за информационни и комуникационни технологии: Покана № 5: Ди-
гитални библиотеки и дигитално съдържание). Целта на проекта е да се 
подобри достъпът до печатни исторически текстове чрез новите техноло-
гии, преобразуващи дигиталните копия в пълнотесктови електронни доку-
менти, удобни за редактиране. Те ще бъдат включени в отделна база данни, 
достъпна в интернет. В проекта участват единадесет европейски нацио-
нални и държавни библиотеки, пет университета, осем обществени научни 
института и два индустриални партньора. Националната библиотека се 
присъедини към консорциума IMPACT на 1 април 2010 г. и сключи    договор за 
субсидиране по проекта с Европейската комисия на 7 май с.г.  От българска 
страна партньор на Библиотеката е Институтът за паралелна обработка 
на информацията към БАН. Проектът ще приключи по план в края на 2011 г.

Националната библиотека на България като партньор във втората 
фаза на проекта направи подбор от съществуващия дигитален масив, до-
пълнително сканиране и обработка на необходимия брой файлове на тек-
стове от периодични издания и книги за периода до 1900 г. След осигурява-
нето на тези ресурси те ще бъдат предоставени за обработка на масива, 
тестване  и други процедури, като накрая ще бъде направена оценка и 
демонстрация на OCR софтуера.

 Проект WDL (World Digital Library). Проектът е стартиран от 
Конгресната библиотека на САЩ в сътрудничество с ЮНЕСКО и има за 
цел да осигури безплатно и в многоезиков формат в интернет важни ос-
новни материали от световната култура, да съдейства за международ-
ното и междукултурното разбирателство и осведоменост, да разширява 
не-английското и не-западното съдържание на информация в интернет и 
да допринася за научната изследователска дейност. Националната библи-
отека е партньор по Проекта и през 2010 г. беше подготвена справка за 
документите от НБКМ за включване в WDL, бяха преведени и редактирани 
анотациите на документи за 21 дигитални копия на ръкописи и старопе-
чатни книги – 9 старобългарски ръкописа, “Добрейшовото четириеванге-
лие”, “Поппунчовият сборник”, “История славянобългарска” (Башкьойски 
препис) и др.; 1 гръцки ръкопис – учебник по църковна музика; 2 арабски 
ръкописа – хадиси и ритуални молитви; и 8 старопечатни славянски книги: 
“Часословец” (1566 г.); “Евангелион” (1644 г.) и др.
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 Проект Reading Europe: European culture through the book (“×етя-

ща Åвропа: Åвропейската култура през книгата”). Виртуалната изложба 
“Четяща Европа: Европейската култура през книгата” предоставя пълен 
достъп до най-значимите книги на Европа, избрани от националните биб-
лиотеки; целта е да се покаже огромно количество книги, представящи 
всички европейски езици и страни. Националната библиотека участва в 
изложбата с дигитални копия на най-значимите си ръкописи и старопечат-
ни книги: в ръкописите са включени 9 старобългарски ръкописа: “Добрей-
шовото четириевангелие”, “Поппунчовият сборник”, “История славянобъл-
гарска” (Башкьойски препис) и др.; 1 гръцки ръкопис – учебник по църковна 
музика; 2 арабски ръкописа – хадиси, ритуални молитви; и 8 старопечатни 
славянски книги: “Часословец” (1566 г.); “Евангелион” (1644 г.) и др. Изложба-
та бе открита през септември 2010 г.

 Проект “Ðъкописни и документални паметници от български-
те земи XIII–XVII в.”, финансиран чрез конкурс, проведен от Фонд “Научни 
изследвания” на МОНМ. 

В първия етап на проекта са изпълнени  всички задачи, така както са 
заложени в плана. Описани са общо 127 паметника с хронологически об-
хват ХIII–ХIХ в. – ръкописи от Църковния историко-архивен институт към 
Българската патриаршия (ЦИАИ). Направени са физическо описание; уто-
чняване на датировката; характеристика на писмото; пълно разкриване 
на съдържанието и публикуване на неизвестни текстове; описания на под-
вързиите и украсата на ръкописите. Събрана е библиография и специален 
архив. Съставен е списък на най-застрашените паметници. Извършена е 
редакция, текстообработка и подготовка за публикуване на описа. Изгот-
вени са увод на български и английски език, индекси, таблици, палеографски 
и филиграноложки албум. Извършена е научна редакция от проф. Клименти-
на Иванова – външен редактор. Отпечатан е Т. I от Описа на славянските 
ръкописи, съхранявани в ЦИАИ. София, ИК “Борина”, 256 с. и Палеографски 
албум. Той съдържа пълно научно описание на библейските книги от колек-
цията.

За първия период са реставрирани 11 бр. ръкописи – 1963 бр. листа, 
при планирани 1800 броя. Извършена е консервация и реставрация на хар-
тия, кожа, дървени подложки, изработени са предпазни кутии, възстанове-
ни са закопчалки и застежки, подвързии. 

Дигитално са заснети 1755 файла. Изцяло са дигитализирани 8 ръко-
писа – най-богато украсените четириевангелия в сбирката. Материалът е 
снабден с метаданни и ще бъде публикуван в Дигиталната библиотека. 

По проекта на 23 октомври 2009 г. в Национална библиотека беше 
проведена Международна кръгла маса “Османските регистри през ХV в.  
като извор за историята на Балканите под османска власт” под патронажа 
на проф. Х. Иналджък и в памет на проф. В. Мутафчиева. 

Националната библиотека със собствени средства проведе Научна 
конференция “Етрополската книжовна школа и културния живот през ХVII 
век в българските земи” на 20 и 21 май 2010 г. 

Беше извършена голяма по обем научноизследователска работа от 
млади учени: провеждане на детайлни изследвания на подвързиите и метал-
ните обкови от гледна точка на технологията и изкуствоведския анализ. 
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За изминалия период са публикувани 4 статии, изнесени са 6 научни доклада 
и съобщения. Ползите от проекта могат да бъдат разгледани в няколко 
посоки.  Научна – описване на паметниците, въвеждането им в научно обръ-
щение, откриване, анализиране и публикуване на нови текстове и нови пре-
води на вече съществуващи текстове; закрила на книжовно-историческо-
то наследство; почистване, реставриране и правилно съхраняване на една 
от най-ценните български средновековни ръкописни сбирки. Практическа 
– създаване на условия за достъп и използването на сбирката от всякакви 
ползватели и с различни цели. Популяризаторска – принос за по-широкото 
разгласяване на съдържанието на сбирката и на българските научни дости-
жения. Методическа – работата е образец за обработката, разкриването и 
съхраняването на други подобни сбирки, които нямат научни описи и не се 
пазят при подходящи условия. 

Националната библиотека продължава работата по реализацията на 
Втория етап на проекта.

 Програма “Îсинови книга”
През 2010 г. Националната библиотека стартира програмата “Оси-

нови книга” съвместно с вестник “Култура” като медиен партньор. Целта 
на програмата е да се съберат средства за реставрация  на уникалните  
ръкописни и старопечатни паметници, които за съжаление са в лошо 
състояние. Програма би могла да заинтересува хора, които имат финан-
совитие възможности да осиновят книги и да подпомогнат тяхната 
реставрация и опазването им за поколенията. Първите осиновители на 
книга станаха ученици от СОУ “Йоан Екзарх Български” от гр. Шумен. 

Участие на наши сътрудници в обсъждания и реализация на следни-
те междуинституционални  проекти:

 Проект Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния 
капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историче-
ския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – участие с научни разработ-
ки по различни теми.

 Проект “Ðилски музикални паметници” на Института за изслед-
ване на изкуствата и Центъра за славяно-византийски проучвания “Акад. 
Ив. Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски”.

Изложби. Културна дейност

През изминалата година бяха представени 28 изложби, като три от 
тях с национално значение: “Екзархията е Отечеството”, “Етрополската 
калиграфско-художествена школа от XVII век” и “Фотографското наслед-
ство на братя Карастоянови”.

Изложбата “Екзархията е Отечеството” беше посветена 150-го-
дишнината от Великденската акция (3 април 1860) и 140-годишнината от 
учредяването на Българската екзархия (27 февруари 1870) – първата общо-
българска институция, легитимен представител на българската нацио-
налната консолидация в Османската империя. Организирана е съвместно с 
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Държавна агенция “Архиви” – Централен държавен архив, Софийския универ-
ситет “Св. Климент Охридски”, Националния исторически музей, Научния 
архив на БАН, Църковно-историческия и архивен институт при Българска-
та патриаршия и Националния църковен историко-археологически музей.

Периодът, който обхвана експозицията, е от 30-те години на ХIХ в.  
– началото на българската църковнонационална борба срещу Вселенската 
патриаршия в Цариград, както и основите събития – освещаването на 
българския храм “Св. Стефан” в цариградския кв. “Фенер” през 1849 г., уч-
редяването и общонационалната дейност на Българската община в Цари-
град, масовизирането на движението за църковна независимост в българ-
ските епархии през 60-те години на ХIХ в., учредяването на Българската 
екзархия на 27 февруари 1870 г. и нейната дейност в българските провин-
ции на Османската империя до 1913 г., когато седалището й е преместено 
в София. Бяха отразени всички важни моменти от дейността на Екзархи-
ята през т.нар. цариградски период – изборът на първия български екзарх 
Антим I (1872–1877), изборът и мащабната народополезна дейност на ек-
зарх Йосиф I (1877–1915), издействането на берати за български архиереи 
в Македония през 90-те години на ХIХ в., построяването и освещаването 
на българската семинария “Св. Иван Рилски”, българската болница “Евлоги 
Георгиев” и Желязната църква “Св. Стефан” в османската столица. Спе-
циално място е отделено на църковно-просветната и благотворителната 
дейност на Българската екзархия в Македония и Тракия, както и подкрепа-
та, оказвана от Княжество България (от 1908 г. – Царство България) на 
екзархийското дело.

Особен интерес представляваха писмата и прошенията от населе-
нието на български градове в подкрепа на Великденската акция в Цариград 
през 1860 г., фотографиите на “дървената” и “желязната” църква във Фе-
нер, на архиереите, оглавили църковното движение на българите (епископ 
Иларион Макариополски, митрополит Авксентий Велешки и митрополит 
Паисий Пловдивски), писмата на д-р Стоян Чомаков – един от видните 
светски водачи на борбата, ферманът на султан Абдул Азис за създаването 
на Българската екзархия (1870), литографията на Николай Павлович “Памя-
тник за освобождението на Българската църква”, протоколната книга на 
Първия църковно-народен събор (1871), ръкописният и печатните устави 
на Екзархията (1872, 1874), кондиката на Самоковското църковно-училищно 
настоятелство, бератът на Скопския митрополит Теодосий, султанската 
грамота за утвърждаване на границите на Българската екзархия и правомо-
щията на екзарх Йосиф I (1877), грамотите и серията фотографии на екзар-
ха, документите по честването на четвъртвековния юбилей на Българска-
та екзархия (1895), плановете, скиците, чертежите и други документи по 
строежа на българската болница “Евлоги Георгиев” и “Желязната църква”, 
илюстрирани и с уникалния луксозен албум, изработен от фотоателие “На-
дир” в Цариград, подарен на българския княз Фердинанд – при посещението 
му в османската столица през 1896 г.

Експозицията представи интересни документи, илюстриращи борби-
те на българския народ за духовна и национална еманципация, създаването 
и градивната общонационална по характер дейност на първата модерна 
българска институция – Екзархията, която в продължение на повече от 40 
години, извън своя църковен характер и религиозна мисия, отстоява и ин-
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тересите на значима част от българската нация, останала по решенията 
на международните договори, сключени от великите сили, извън пределите 
на свободна България.

“Етрополската калиграфско-художествена школа от ХVII век”, посве-
тена на патронния празник на Националната библиотека и професионалния 
празник на българските библиотекари, беше официално открита на 11 май 
2010 г. Тя е част от проекта “Ръкописни и документални паметници от 
българските земи ХIII–ХVII в.”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” 
към Министерството на образованието, младежта и науката.

Съорганизатор беше Църковно-историческият и архивен институт 
при Българската патриаршия.

В изложбата беше представена една от най-известните български 
ръкописни школи, които създават богато украсени и майсторски изписани 
по установен образец книги. Тя бележи разцвета на ръкописната орнамен-
тика и на специфично оформените писмени паметници като естетически 
обект. Манастирският скрипториум, в който се разгръща дейността на 
школата, се оказва последният голям писарски и учебен център, пазещ 
връзките с Българското средновековие.

В по-голямата си част експонатите са от колекциите славянски 
ръкописи на Националната библиотека и Църковно-историческия и архи-
вен институт при Българската патриаршия. По един експонат от своите 
сбирки предоставиха Народната библиотека “Иван Вазов” в Пловдвив, 
Музеят на Възраждането във Варна и Първото българско читалище “Еленка 
и Кирил Д. Аврамови” в Свищов.

Каталогът, придружаващ експозицията, включва 36 ръкописа от 
изложбата, придружени от списък на всички паметници, свързвани с дей-
ността на Етрополската школа. 

Изложбата “Фотографското наследство на братя Карастоянови” бе 
посветена на 1 ноември – Деня на народните будители. На този празничен 
ден официално беше представен и Проект BG0046 “Дигитализация и запаз-
ване на писменото наследство на България” осъществяван с финансовата 
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм 
на ЕИП.

“Фотографското наследство на братя Карастоянови” бе посветена 
на творчеството на едни от първите български фотографи. Нейната цел 
бе да покаже пред обществеността огромния културен и документален 
принос на братята Иван и Димитър Карастоянови към българското исто-
рическо наследство.

Експозицията представи редица оригинални фотографии, започвайки 
от първите снимки на техния баща А. Н. Стоянович (Карастоянов), пра-
вени в Белград през 60-те и 70-те години на ХIХ в. Като негови ученици и 
следовници братя Карастоянови посвещават времето и труда си в изра-
ботването на фотографии, които документират живота на българското 
общество от 1878 г. до края на първата четвърт на ХХ в. Техните произ-
ведения се отличават с висока техника и изискан вкус.

Акцент в изложбата е представянето за пръв път пред обществе-
ността на първото българско ръкописно ръководство по фотография, 
изработено с общите усилия на Анастас Карастоянов и синът му Иван. 
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По повод 1 ноември Националната библиотека гостува в Европейския 

парламент, Брюксел, със своята изложба “Паисий Хилендарски. История 
славянобългарска” по покана на г-жа Илияна Йотова – депутат в Европей-
ския парламент. Тя беше представена на депутатите от 27-те страни 
членки на ЕС, като част от българската програма по повод Деня на народ-
ните будители.  

През 2010 г. съвместно с Посолството на Република Южна Африка      
в България показахме изложбата “Седмица на Република Южна Африка”, 
организирана по покана на директора на Националната библиотека “Св. св. 
Кирил и Методий” проф. Боряна Христова по време на Световното първен-
ство футбол в Южна Африка, 11 юни 2010 г. 

Изложбата беше открита от г-н Джон Цебе – Национален библио-
текар на Република Южна Африка, Н. Пр. Г-жа Шийла Камерър – посланик на 
ЮАР в София и проф. Боряна Христова – директор на Националната биб-
лиотека. В нея бяха представени книги, плакати и други материали, съдър-
жащи информация за географията, туризма, историята, политиката, изку-
ствата, музиката и спорта на страната. 

Съвместно с Посолството на Република Италия и Италианския кул-
турен институт в София, по идея на г-н Алесандро Бузони – почетен консул 
на България в Тоскана, организирахме изложбата “Реални и въображаеми 
пътувания” от произведения на Алба Гонзалес, скулптура и Лука Бракали, 
фотография. 

Алба Гонзалес е родена в Рим и се посвещава на скулптурата в начало-
то на 70-те години на миналия век. Първата й изложба е през 1975 г. Част 
от колекция, представена в Библиотеката, е наречена “Сфинксове и химе-
ри”. Нейни творби са показвани в различни градове на Италия и чужбина.

Лука Бракали е уникален фотограф, фотодокументалист, журналист и 
еколог. Отпечатал е три албума и е носител на международни награди. Член 
е на Международния клуб на големите пътешественици от 2001 г. с посете-
ни от него и заснети материали от 124 страни, включително от Арктика и 
Антарктика. Автор е на многобройни статии в културни, спортни и ту-
ристически списания, в които публикува своите интересни и драматични 
пътешествия. 

През 2010 г. в Националната библиотека гостуваха две изложби от 
страната: “Редки и ценни книги от колекцията на Народно читалище “Зора 
– 1860”, посветена на 150-годишнината от основаването на читалището и 
155 години от създаването на библиотеката и изложбата “Библиотека “Ро-
дина” в три века” на Народно читалище “Родина” – една от най-старите 
библиотеки в България и най-старата в Старозагорска област.

На 28 септември 2010 г. на сайтовете на Европейската библиотека 
и на Националните библиотеки, участници в едноименния проект, беше 
едновременно представена виртуалната изложба Reeding Europe (“Четяща 
Европа”). В нея са включени дигитални изображения на ценни документи от 
фондовете на 26-те национални библиотеки в Европа. Хронологичният об-
хват на документите е от ХI до ХХI век. Националната библиотека “Св. св. 
Кирил и Методий” участва с 24 ценни документа, като напр. Башикьойския 
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препис на “История славянобългарска” от 1841 г.; “Банишкото евангелие” 
от края на ХII в.; “Часословеца на Яков Крайков” от ХVI в.; “Четириеванге-
лие” от ХVII в. и др.

През ноември представихме изложбата “Българската литература 
преди и след приемането на България в Европейския съюз” в сътрудничест-
во с Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови 
филологии на Софийския университет. Тя беше предшествана от лекцията 
на проф. д-р Хелмут Шалер, д-р хонорис кауза на Софийския университет, 
който представи поредното издание на “Bulgarien-Jahrbuch 2009/2010”. 
Изложбата представи част от немскоезичната българистика, показана от 
Немско-българското дружество за подкрепа на връзките между Германия и 
България в Staatsbibliothek. 

Съвместно с Район “Оборище” през 2010 г. традиционно представи-
хме пролетната изложба на детското и ученическото творчество, а по 
повод на 17 септември – празника на гр. София, открихме изложбата “Со-
фия  max zoom на пропуснатите кадри”.  

Сътрудниците на отдела активно участваха в подготовката и реа-
лизирането на посещенията в Националната библиотека на г-жа Ингиборг 
Сверисдотир, директор на Националната библиотека на Исландия, и г-н 
Рогер Йосевол, зам.-директор на Националната библиотека на Норвегия. 

Националнатата библиотека потвърждава водещата си позиция 
като предпочитано място за представяне на новоизлезли книги, организи-
ране и провеждане на конференции, кръгли маси, срещи, пресконференции и 
др. За всички събития се изготвят и изпращат преслистове и покани  до 
медиите.

През 2010 г. Библиотеката бе домакин на 7 научни сесии и конферен-
ции и организатор на научната сесия “Етрополската книжовна школа и 
културен живот през XVII век в българските земи”. Асоциация “Българска 
книга” връчи годишната награда “Рицар на книгата” на наша територия, 
а Държавната агенция за българите в чужбина своята награда “Българка на 
годината”. Министерството по управление на средствата от Европейския 
съюз избра Националната библиотека за връчването на награди от журна-
листическия конкурс “Еврофондовете в българските медии” за най-добро 
отразяване в медиите финансирането на различни проекти със средства-
та, отпускани от Европейските фондове.

През изтеклата година посещенията по повод организираните съби-
тия в Националната библиотека надхвърлиха 12 000. Бяха изпратени над 
500 бр. покани, а  също и персонални писма-покани до представителите     
на различни институции в България.  

Интернет страницата на Библиотеката

През изминалата година бяха положени сериозни усилия за промяна 
на дизайна, съдържанието и информационните възможности на сайта на 
Националната библиотека. Координирането на дейностите и актуализи-
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рането на информацията беше извършвано от двама сътрудника на БИО, 
които: 

- Участваха в изработването на структурата на сайта и промените 
по дизайна; създаването на нови или промяната на съществуващите поле-
та и рубрики;

- Прехвърлянето на информацията от стария сайт;
- Ежедневното актуализиране и редактиране на информацията, пода-

вана от отделните направления; 
- Отразяване на събитията, провеждани в Библиотеката, чрез редов-

ното публикуване на текстов и снимков материал;  
- Редовно публикуване на актуализираните депозитни списъци и ново-

постъпилите чужди книги във фонда на Библиотеката;
- Обновяване на информацията за сканираните документи в Дигитал-

ната библиотека;
- Ежемесечно актуализиране на информацията за медийното отразя-

ване на дейността на библиотеката;
- Редактиране на текстовете за английската версия и публикуване-

то им.
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Организация и мениджмънт

Информационни технологии и мрежи

Ðедакция, извеждане и конвертиране на базите данни на ÍÁÊÌ
За създаването на новия софтуер “Books and Print” бяха редактирани 

и подготвени за конверсия базите данни на националната ISBN агенция под 
WINISIS. Изтеглени, конвертирани в xml формат и изпратени бяха следните 
бази данни и записи от тях:

Íомер 
по ред Име на база данни Áрой записи

1. ISBN – база данни, съдържаща 
описанията на книгите под печат 131 965

2.
IZD – база данни, съдържаща код и име на 
издателствата, както и последния даден 

номер
4989

3. IZDF – база данни, съдържаща пълните 
данни за издателствата 4233

През изтеклата година продължи работата по редакцията на бази-
те данни на Националната библиография за конвертирането им в Comarc 
формат.

По предварително изготвен график за прехвърляне на базите, данни-
те бяха предадени за конверсия към партньорите в IZUM след окончателна-
та им проверка за грешки в следната последователност:

Пореден 
номер Áаза данни

Áрой 
библиографски 

описания

Áрой файлове 
XML

1. Чужди книги 55 842 19

2. Старопечатни чужди книги 968 1

3. Продължаващи издания 31 713 9

4. Чуждестранни продължаващи 
издания 1320 1

5. Български статии от списания 
и сборници преди 1992 г. 23 136 4

6. Български статии от списания 
и сборници от 1992 до 2000 г. 81 803 8

7. Български статии от списания 
и сборници след 2001 г. 119 503 12
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8. Български статии от 1992 до 2000 г. 67 614 7

9. Български статии след 2001 г. 94 922 9

10. Указател на сериите 4978 1

11. Български книги за 2008 г. 7700 2

12. Български книги за 2009 г. 7222 2

13. Български книги за 2010 г. 3799 1

14. Български дисертации 2008 г. 1154 1

15. Български дисертации 2009 г. 351 1

Îбщо: 502 025 78

При прехвърлянето на базите данни през 2009 г. бяха изготвени под-
робни инструкции, благодарение на които подготовката на данните през 
2010 г. за конверсия беше осъществена за по-кратки срокове. Всички под-
готвени файлове бяха компресирани и достъпът до тях за изтегляне от 
словенските партньори беше осигурен по HTTP.

Òекуща работа по базите данни, поддържане на мрежата и решава-
не на оперативни задачи

През изтеклата година бяха подготвени нови работни бази данни на 
Булгарика под Winisis за 2005 г., комулативна база данни на продължаващи из-
дания на серия 4 за 2008 г., както и новата база данни на INDEX Translationum.

Бяха изведени електронните варианти в текстова разновидност на 
следните издания на Националната библиография, както и всички необходи-
ми показалци:

Íомер 
по ред Áаза данни Áрой електронни издания

1. Български книги 2009 г. 6 книжки – 3193 описания

2. Статии от българските списания 
и сборници 2009 г. 6 книжки – 1394 описания

3. Статии от българските вестници 
2009 г. 6 книжки – 3872 описания

4. Български периодичен печат 2008 г. 1 книжка – 1642 описания

Абонатите на НБКМ получиха по двадесет списъка на Серия 1 за 2009 г. 
и 22 списъка за 2010 г. и по шест книжки за сериите 5 и 6 от Националната 
библиография.

Обработени бяха 20 депозитни списъка за 2009 г. и 22 списъка за 2010 г. 
на Серия 1 – Български книги от Националната библиография, съобразно 
приетия стандарт за каталожни картички.

Ежемесечно бяха актуализирани читателските бази данни в елек-
тронния каталог на Националната библиотека. Ежедневно бяха архивирани 
всички бази данни.
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Необходимата на Статистическия институт информация за българ-
ските книги и българската периодика за 2009 г. беше извадена и предоста-
вена.

Бяха извадени, транслитерирани и изпратени данните, подготвени за 
UNESCO.

Генерирани бяха директни връзки за достъп до различните кабинети 
на Дигиталната библиотека. По този начин беше осигурен пряк достъп до 
съответната колекция дигитализирани документи.

Ñъстояние на техниката. Инсталиране, проучване и поръчка на 
нова  техника 

След провеждането на обществена поръчка Библиотеката получи 
Storage server с 12 диска, осигуряващи дисково пространство от 7 TB за 
съхранение на дигитални копия, 2 броя нови сървъра, 6 нови компютъра. 
След подписването на договор с БТК НБКМ получи 8 броя мултифункционал-
ни устройства.

Изготвени бяха нови спецификации за закупуване на нова компютърна 
техника по втората част на проект с МОМН и Фонд “Научни изследвания”.

Създадени са 5 нови електронни пощенски кутии за служители.
Библиографските бази данни се архивират редовно.
Беше подменен сървърът на интернет страницата на Библиотеката 

и пусната новата й редакция.
Подменени бяха част от мрежовите устройства и кабелите, осигуря-

ващи старата локална мрежа.
Беше изградено оптично трасе на приземния етаж до новите поме-

щения на Дигиталния център и осигурена локална мрежа за всички нови 
компютри там. Локалната мрежа на приземния етаж беше разширена с още 
10 нови точки за достъп.

Редовно при повреди се правеше диагностика. Ако повредата можеше 
да бъде отстранена в отдела, тя се отстраняваше във възможно най-кратък 
срок, в противен случай се изпращаше на ремонт в специализиран сервиз.

Персонал

×исленост на персонала
През 2010 г. в изпълнение на Заповед на Министъра на културата № 

РД09-0468/03.08.2010 г. беше извършено редуциране на персонала от 255 
на 250 щатни бройки. Списъчният брой към 31.12.2010 г. е 259, от тях 224 
жени.

През 2010 г. в Библиотеката са постъпили 31 човека. Напусналите са 
24, от които 9 души поради пенсиониране, 1 смъртен случай и останалите 
23 по чл. 325 от КТ (по взаимно съгласие).

Ñтруктура на персонала
Във връзка с развитието на проекта “Виртуална библиотека – Бълга-

рия” (изграждане на единна Национална библиотечна информационна сис-
тема) и настъпилата по този повод необходимост от структурни проме-
ни в организацията на работата и на работните места бяха извършени 
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следните промени: “Център COBBIS” беше преструктуриран в направление 
“Център COBBIS” с 5 щатни бройки. Бяха направени и някои персонални 
размествания на служители от направленията “Комплектуване на фондове-
те”, “Каталогизация”, “Национална библиография” и “Информационни тех-
нологии”.

 Други структурни промени през изминалата 2010 г. в Библиотеката 
не са правени.

Âъзрастова структура на персонала
Възрастовата структура на персонала се запазва. Най-много са слу-

жителите от 41 до 55 години – 137, следва групата на 56–63 годишните 
– 58 броя, от 25 до 40 годишните са 40 бр., до 25 години – 10, а над 63 – пе-
тима.

Îбучение и квалификация на персонала

À. Áрой персонал* по образование и квалификация
 

Общо* 250

С висше образование 192

Висше библиотечно – общо
От тях:

-	 с магистърска степен
-	 с бакалавърска степен
-	 със степен „професионален бакалавър”

71

42
10
19

Висше небиблиотечно – общо 121

Висше с библиотечен курс 48

Със средно образование – общо
   - от тях с библиотечен курс

58
13

Без средно образование – общо няма

* Отчитат се всички длъжности. 

Á. Áрой библиотечен персонал** по образование и квалификация

Общо персонал в Библиотеката
  - от тях библиотечен персонал**

250
172

Библиотечен персонал с висше образование
  - от тях с библиотечна квалификация

156
61

Библиотечен персонал със средно образование
  - от тях с библиотечна квалификация

16
11

** Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф.

Â. Проведени квалификационни и обучителни форми през 2010 г.
Във връзка със “Споразумение за включване на библиотеките от Бъл-

гария в безплатна обмяна на библиографски записи в мрежата COBISS.net” 
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от 28.11.2006 г. и поетите от страна на Националната библиотека за-
дължения за внедряване на програмния продукт COBISS.net в Обучителния 
“Център COBISS” бяха проведени следните квалификационни курсове:

От 12 до 30 април – “Използване на софтуера COBISS3/ Êаталоги-
зация - създаване на записи” – лектор Надя Карачоджукова. Обучението 
преминаха 42 служители. 

От 10 до 21 май – “Използване на софтуера COBISS3/ Êаталогизация 
– разширен курс” – лектор Надя Карачоджукова. Брой преминали обучение-
то 29 човека.

От 25 до 29 май – “Използване на софтуера COBISS3/ “Прехвърляне 
на записи и сведения за фонда” и “Използване на софтуера COBISS/ Фонд –
Продължаващи ресурси” – лектор на курса – Румяна Петрова. В обучението 
бяха включени общо 28 участника. 

Всички курсисти (общо 99 човека) получиха сертификат за успешно 
завършен курс на обучение.

И през 2010 г. въпреки недостига на финансови средства небиблио-
течни кадри преминаха еднодневни и двудневни обучителни семинари, как-
то следва:

На 11 и 12 януари Нели Авджийска и Евгения Михайлова от ФСД завър-
шиха специализиран курс за работа с интегрирана компютърна система за 
фирмено управление “Бизнес навигатор”. 

Във връзка с настъпилите промени в Кодекса на труда и новите 
законови разпоредби за използване на полагаемия годишен отпуск Йовка 
Костадинова – зав. служба “Личен състав”, посети Националния учебен 
семинар на тема “Практèческè âъпрîсè íа трóäîâîтî закîíîäателстâî 
â кîíтекста íа прîìеíèте â Кîäекса íа трóäа – работно време, почивки 
è îтпóскè. Пеíсèèте за îсèгóрèтелеí стаж è âъзраст – заäължеíèя íа 
îсèгóрèтелèте за пîäгîтîâка íа äîкóìеíтèте за пеíсèîíèраíе – УП-2 è 
УП-3”. Семинарът се проведе на 16 ноември 2010 г. 

В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
и на Наредбата за техническа експлоатация на електpoобзавеждането 
Владимир Захариев – ел. техник в НБКМ, премина през септември 2010 г. 
задължителното ежегодно обучение по проверка на знанията и присъждане 
на квалификационна група, съгласно Правилника за безопасност на труда 
при електрическите уредби и съоръжения в лицензираната фирма “Елиса – 
М” ООД. Същият представи в служба “Личен състав” протокол за успешно 
издържан изпит за трета квалификационна група. 

През юни 2010 г. беше проведен семинар-обучение по здравословни и 
безопасни условия на труд на всички членове от Комитета по условия на 
труд. Всички 7 участника в семинара получиха Удостоверение, съгласно 
Наредба № 4 от 1998 г.

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

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” е второстепе-
нен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на културата.

Директорът на НБКМ, като администратор на бюджета, управлява 
самостоятелно публичните средства при спазване изискването за полагане 
на двоен подпис и контрол по законосъобразност, целесъобразност и добро 
финансово управление.

Националната библиотека има финансова обособеност и завършено 
счетоводно отчитане – прилага двустранно счетоводно записване и из-
готвя самостоятелен годишен счетоводен баланс. 

Финансовата дейност за 2010 г. се осъществява на база действащи-
те разпоредби в Република България и вътрешно нормативните документи:

•  Закон за счетоводството;
•  Национални счетоводни стандарти;
•  Международни счетоводни стандарти;
•  ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерство на финансите;
•  Система за финансово управление и контрол на бюджетната дейност;
•  Счетоводна политика, утвърдена от Министъра на културата;
•  Индивидуален сметкоплан;
•  Наредба за командировките в страната;
•  Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
•  Вътрешни правила за работните заплати в Библиотеката;
•  Заповеди, които уточняват правилата и процедурите в Библио-

теката;
•  Допълнителни правила, процедури и заповеди при получаване, отчи-

тане и разходване на средства предоставени по Европейски или Национал-
ни проекти и програми;

•  Индивидуален сметкоплан, съобразен с Националните счетоводни 
стандарти и с изискванията при счетоводното записване и отчитане на 
проекти и програми;

•  И много други действащи нормативни документи, свързани с дей-
ността на Библиотеката.

НБКМ предоставя отчети, баланси и други документи, свързани с 
дейността на Библиотеката към първостепенния разпоредител – Минис-
терството на културата.

НБКМ стриктно изпълнява утвърдения бюджет от Министъра на 
културата, спазва изискванията на първостепенния разпоредител и разпо-
редбите на българското законодателство. Ежедневно спазва вътрешните 
правила, процедури и заповеди по изпълнението на дейностите в Библиоте-
ката. Осигурява ефективна система за планиране, управление и отчитане 
на резултатите и разходване на публичните средства.

Важни условия за дейността на НБКМ за постигането на страте-
гическите цели и приоритетите на организацията е осигуряването на 
достатъчни финансови ресурси. За съжаление през 2010 г. поради недос-
татъчна обезпеченост и намаления бюджет Националната библиотека не 
изпълни всички заложени в програмата си приоритети и приключи година-
та с финансови задължения към доставчици от страната. Но въпреки за-
трудненията и намаления бюджет, благодарение на активното си участие 
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в различни национални и международни проекти и програми Националната 
библиотека получи допълнително финансиране по три проекта:

Проект BG0046 “Дигитализация и запазване на писменото наследство 
на България” за периода 2009–2011 г., оценен като един от най-добре изпъл-
няваните по програмата за помощ. Още преди да приключи годината, про-
ектът бе изпълнен почти 90%.  

Проект “Ръкописни и документални паметници от българските земи 
ХIII–ХVII в.” – това е вторият етап в изпълнението на този проект, който 
се финансира от Фонд “Научни изследвания” към МОМН. Проектът се изпъл-
нява според изискванията и ще приключи през 2011 г.  

Проект IMPACТ е финансиран по Седма рамкова програма на ЕС за пе-
риода 2010–2011 г. Проектът се изпълнява според изискванията.

Въпреки трудностите през 2010 г. Национална библиотека има добра 
система за финансово управление и контрол и непрекъснато я усъвър-
шенства и обновява на основата на действащите разпоредби в Република 
България.

Административно-стопанска дейност

Ñнабдяване
Снабдяването се извършва чрез заявки от ръководителите на отде-

лите след утвърждаване от главния счетоводител.

Ñкладово стопанство
Стриктно се изготвя отчет за материалите, влизащи и излизащи от 

основния склад, засечен със счетоводството. Активно се участва в инвен-
таризацията на ДМА. За получаването на материали без фактура се изгот-
вят протоколи. 

Периодично се извършват справки в счетоводството. Води се 
стриктна отчетност на склад “Готова продукция”. Периодично се прие-
мат издания, обработват се и се отчитат документално във ФСД. Из-
вършва се директна продажба на клиенти и паралелно се дават издания за 
продажба в книжарницата на НБКМ.

Към склад “Готова продукция” се изпълнява абонамента за сп. “Биб-
лиотека”.  Ритмично се изготвят документите за абонамента и неговото 
разпространение.  

Åлектрически инсталации 
Подмяна на: луминисцентни тръби – 234 бр., ел.крушки – 54 бр., стар-

тери –176 бр., контакти – 6 бр., разклонители – 30 бр., ел. ключове – 5 бр.    
и др. Прокарани бяха кабели за компютри – 79 м.

Направена е нова инсталация на VII-мия етаж и са подменени аварий-
ните осветителни тела. Преправена е ел.инсталацията в 35, 36 и 39 стая.

Извършен е ремонт на всички налични ел. уреди – печки и др. Измерени 
са напреженията на трафопоста. Консумацията ел. енергия от наематели-
те се отчита и протоколира редовно. Пожароизвестителната и охрани-
телната инсталация се поддържат абонаментно по договор. Поддържат се 
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текущо и 5 читателски апарата. В новите книгохранилища са монтирани 
контролни електромери.

Îтопление и вентилция (ÎÂ)
Поради старостта инсталацията често има течове, които отстра-

няваме своевременно.
 
Âодоснабдяване и канализация (ÂИÊ) 
Подмяна на глава за батерия – 4 бр., ръкохватки за чешма – 10 бр., 

употребен каналин – 18 бр.,силикон – 6 бр., подменени тоалетни казанчета 
–  5 бр., смянени уплътнителни гумички – 5 бр., отпушеви канали – 23 бр., 
ремонт на казанчета – 17 пъти. 

Ñграден фонд 
Текуща поддръжка на врати – 16 бр., прозорци – 22 бр., шкафове –     

12 бр., маси – 3 бр., бюра – 8 бр., столове – 33 бр. Монтирани бяха брави – 
9 бр., дръжки за брави – 9 бр., патрони за брави – 3 бр., катинари – 4 бр. 

Беше избит отвор и монтирана каса за врата между стая 35 и стая 
36 на направление “Национална библиография” в приземния етаж. Отделът 
участва активно в подреждането на изложбените маси, пана и др. при орга-
низирането на различни изложби от отдел “Библиотечна координация”.

През годината значително бе усъвършенствана системата по парки-
рането на автомобилите в източната страна на НБКМ и въвеждането на 
ред и отчетност в дейността.

Особен принос отдел “АСО” има в осъществяване на проекта “Из-
вършване на ремонтни дейности в Националната библиотека “Св. св. 
Кирил и Методий” във връзка с проект  BG0046 “Дигитализация и опазване 
на писменото наследство на България”. По ремонта на електрическата 
инсталация и по строително-ремонтната част на проекта беше упраж-
няван нужният контрол. Решиха се проблемите по електрозахранването в 
стаите на I-вия етаж, приземния етаж и измененията във водопровода и 
канализацията.

Бяха премахнати всички ненужни материални активи в целия коридор 
на приземния етаж и монтирани стелажи в нишите. Същевременно бяха 
измити подът, стените и премахнати ненужните предмети в простран-
ството между външните решетки и стената откъм източната страна на 
Библиотеката. Паркингът бе застлан с каменна настилка и ограден с ниска 
ограда заради въвеждането на нова организация по дейността. Монтирани 
са стелажите в с. Мещица. Започна демонтажът на стелажи и пренасяне-
то на книжния фонд от с. Бенковски в с. Гуцал.

Основно бяха почистени и шпакловани с гипс коридорът в приземния 
етаж и прилежащите прозорци.

Беше пребоядисана и ремонтирана склада на РДЦ на втория етаж. За 
целта бяха демонтирани всички стелажи и лавици. Същите бяха основно 
почистени, боядисани и монтирани отново. Подът бе почистен от насло-
ената ръжда и обработен с антикорозионен грунд. Боядисани бяха налични-
те плочки по стените, подът, стълбите с прилежащия парапет. Сменени 
бяха вратата и прозорецът на помещението с ПВЦ дограма, като стъкла-
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та бяха облепени със самозалепващо фолио. За поддържане на необходимата 
температура и влажност бе закупен и монтиран нов климатик.

 Обособена бе ремонтната площадка за отдел “АСО” в приземния 
етаж. Боядисани са всички прозорци в коридора на II-рия етаж.

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

на централа. Тя се поддържа от техник на повикване – планово и аварийно. 
Същото важи и за телефонните постове. Поддръжката на асансьорите се 
извършва по договор с външна фирма.

    
Ñнабдяване и автотранспорт 
Всички видове транспортни услуги се извършват от един микробус   

и лек автомобил с двама шофьори.

Хигиена 
Поддържа  се от наличния състав на чистачките.

Îхрана (портиери)
Съставът на охраната периодично трябва да бъде обучаван за отно-

шението им към читателите.

ППÎ
Щатът е комплектуван от професионалисти, които си вършат до-

бре работата.

 


 Íеобходимо е да се завърши демонтажът на стелажите в с. Áен-
ковски и пренасянето, включително монтирането им в книгохранилище 
“Изгрев”. Заедно с пренасянето на книжния фонд трябва да се монтират 
и стелажите в с. Ãуцал.
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Изложба на редки и ценни книги от 
колекцията на читалищна библиотека 
„Зора“, Сливен, посветена на 
150-годишнината на читалището и 
155-годишнината от създаването на 
обществената библиотеката в Сливен 

„Библиотека „Родина“ 
в три века“ –

150 години библиотека 
„Родина“, Стара Загора 

Откриване на изложбата 
„Реални и въображаеми 
пътувания“ – 
Алба Гонзалес, 
скулптура и 
Лука Бракали, фотография. 

Проф. д-р Хелмут Шалер, 
проф. Сигрун Комати, 

проф. д-р Емилия Стайчева 
на откриването на изложбата 

„Българската литература преди и 
след приемането на България 

в Европейския съюз 
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Проф. Богдан Богданов, председател 
на настоятелството на НБУ, говори 
за личния и обществен живот на баща 
си – откриване изложбата „Иска ми 
се всичко да изследвам, всичко да 
обхвана“. 100 години от рождението 
на Иван Богданов 

Страници от изданието на Националната 
библиотека „Опис на славянските ръкописи 

в Църковно-историческия и Архивен 
институт – София“ по проекта „Ръкописни 
и документални паметници от българските 

земи ХІІІ–ХVІІ в.“ с финансовата подкрепа на 
фонд „Научни изследвания“ към МОМН

Проф. Николай Аретов 
на откриване изложбата 

„Скици и откровения“ по повод 
100-годишнината от рождението 

на писателя Асен Христофоров
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Сакура – празник на 
цъфналите вишни в 
парка на Националната 
библиотека

Кметът на София Йорданка 
Фъндъкова, носител на 

наградата „Рицар на книгата“, 
приветства гостите и 

номинираните за отличието 

На представянето на книгата си 
„Първите дами на Царска България“ 

ст.н.с. Цветана Кьосева разказва 
за издирването на документи 

в архивите на НБКМ и ДА

Посланникът на Р. Ирландия 
Н.Пр. г-н Джефри Кийтинг и ирландският 

писател Джон Бойн при връчване 
дарение от книги на Националната библиотека
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Празник на балгарската 

просвета и култура и 
славянската писменост – 

24 май в Националната 
библиотека

Откриване на паметна плоча с имената 
на архитектите на Националната библиотека

Представяне на дарителите 
по програмата на 

Националната библиотека 
„Осинови книга“

Официално посещение на Н.В. кардинал Рафаеле Фарина, 
директор на Ватиканската библиотека
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Представяне на книгата

 на Кен Робинсън и 
Лу Роника „Елементът“

Г-н Речард Овъндън, директор 
на Бодлеанската библиотека в 
Оксфордския университет, 
представи техни нови разработки  

Дарение на сборник с есета на тема „Европа.bg“ и „Дясното в България: 20 години 
по-късно“ Проф. дфн Боряна Христова връчва акт за дарение на г-жа Нейнски

Националната библиотека гостува 
в Европейския парламент, 

Брюксел, със своята изложба 
„Пайсий Хилендарски. История 

славянобългарска“ по повод 
1 ноември – Ден на народните будители
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Прèлîжеíèя



96

ÑÂÎÄÍÀ ÑÒÀÒИÑÒИ×ÅÑÊÀ ÒÀÁЛИЦÀ

№ по 
ред ÎÑÍÎÂÍИ ПÎÊÀЗÀÒÅЛИ Åд. мярка ÎÒ×ÅÒ

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 7 753 188

2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 57 630

3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. –
4. Текущо получавани продължаващи издания загл. 2687

5. Постъпили в библиотеката и разпределени по депози-
тории депозитни екземпляри брой 325 121

6.
Бази данни
– COBISS.BG
– други локални бази данни

брой записи
брой БД

815 926
786 639

7. Включени в каталозите каталожни картички брой 51 370

8. Регистрирани читатели брой 13 580

9. Посещения на регистрирани читатели брой 377 601

10. Заети библиотечни материали, в т.ч.:  
- по МЗ и ММЗ рег. ед. 556 816

665

11. Откази на читателите, в т.ч. :
- по МЗ и ММЗ брой 4293

330

12.

Информационно обслужване:
- информационни продукти
- устни библиографски справки
- изпратени информационни материали

брой
брой
брой

12 859
5129
572

13.  Реставрирани и консервирани библиотечни документи брой листа 25 628

14. Профилактика на фонда лин. м 105 000

15.
Копия на документи:
- копия върху хартия
- дигитални копия

брой листа
брой файлове

597 644
81 811

16. Подвързани библиотечни документи тома 5462

17. Изложби и друга културна дейност брой 114

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

5
5

6
8

14
4
6

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

брой
брой

–
53

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

брой
брой

32
10
22

21.
Проведени заседания на различните колективни органи 
на библиотеката брой 60

22. Щатен състав брой 250

23.

Приходи на библиотеката, в т.ч.:
– от субсидия
– от собствена дейност
– други

хил. лв.

3 381.1
2 345.8
273.1
762.2

24. Разходи на библиотеката, в т.ч.:
– за раб. заплата и възнаграждения в т.ч. на библиоте-
карите
– за комплектуване на библиотечни документи
– други

хил. лв.

3 381.1
1 844.8
1 159.3

49.3
1 487.0
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ПÐИХÎÄИ И ÐÀЗХÎÄИ
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ПÅÐÑÎÍÀЛ

1. ÁÐÎÉ ПÅÐÑÎÍÀЛ ПÎ ÎÁÐÀЗÎÂÀÍИÅ И ÁИÁЛИÎÒÅ×ÍÀ ÊÂÀЛИФИÊÀЦИЯ

Общо
– от тях библиотечен персонал*

250
179

Библиотечен персонал с висше образование
– от тях с библиотечна квалификация

156
61

Библиотечен персонал със средно образование
– от тях с библиотечна квалификация

16
11

*Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф

2. ÑПИÑЪ×ÅÍ ÁÐÎÉ ÍÀ ПÅÐÑÎÍÀЛÀ* (ПÎ ÊÀÒÅÃÎÐИИ)

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

19
8
7

Аналитични специалисти
- от тях научни сътрудници
- от тях жени

145
13
10

Административен персонал
- от тях жени

66
62

Техници и др. приложни специалисти
- от тях жени

14
10

Квалифицирани производствени работници
- от тях жени

4
1

Оператори на машини и съоръжения
- от тях жени

2
–

Професии, неизискващи специална квалификация
- от тях жени

1
1

*Забележка – без жените в отпуск по майчинство

3. ÂЪЗÐÀÑÒÎÂÀ ÑÒÐУÊÒУÐÀ ÍÀ ПÅÐÑÎÍÀЛÀ*

До 25 години
- от тях жени

10
8

От 25 до 40 години
- от тях жени

37
31

От 41 до 55 години
- от тях жени

140
136

От 56 до 63 години
- от тях жени

59
56

Над 63 години
- от тях жени

5
2

*Забележка – без жените в отпуск по майчинство
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4. ÍÅПÐÅÊЪÑÍÀÒÀ ÊÂÀЛИФИÊÀЦИЯ ÍÀ ПÅÐÑÎÍÀЛÀ

Брой специалисти, участвали в квалификационни курсове 99

ÁÐÎÉ ПÅÐÑÎÍÀЛ, 
ÑЪÃЛÀÑÍÎ ÐÀЗПИÑÀÍИÅ ÍÀ ÄЛЪЖÍÎÑÒИÒÅ

СТРУКТУРНО ЗВЕНО БРОЙ

Общо 250

1. Дирекция 6

2. Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство 20

3. Направление „Национална библиография” 51

4. Направление „Специални колекции” 12

5. Направление „Библиографско и информационно обслужване” 14

6. Направление „Комплектуване на фондовете” 15,5

7. Направление „Каталогизация” 16

8. Направление „Библиотечно обслужване” 42

9. Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете” 20,5

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

11. Направление „Информационни технологии” 4

12. Център „COBISS” 6

13. Отдел “Издателство” 6

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

15. Личен състав 3

16. Отдел „Административно-стопански” 8

17. Печатница 5

18. Направление „Дигитална библиотека” 7

19. Копирен център 6

20. Охрана -
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ФÎÍÄ ÍÀ ÁИÁЛИÎÒÅÊÀÒÀ, ÍÀÁÀÂÅÍИ И ÎÒ×ИÑЛÅÍИ ÁИÁЛИÎÒÅ×ÍИ ÄÎÊУÌÅÍÒИ
(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

№ 
по 
ред

Âид на документа Åд. мяр-
ка

Îбем на 
фонда

Íабаве-
ни

Îт-
чис-
лени

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

Рег. ед.
1 714 211

–
14 976
6374

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

Рег. ед.
1 367 487

–
38 586
32 583

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

Рег. ед. 209 490
–

377
65

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

Рег. ед.
12 991

–
142
90

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

Рег. ед. 51 795
–

163
87

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.

41 836

34 770
6954
112

42

42
–
–

7. Ръкописи Рег. ед. 5547 3

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

Рег. ед.
3 124 974
72 274

765
250

9. Старопечатни, редки и ценни издания Рег. ед. 34 219 8

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

Рег. ед.
593 135

–
154
118

11.
Автореферати, дисертации, хабилитаци-
онни трудове, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед. 40 187
–

1290
1200

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

Рег. ед.
293 261

–
–
–

13. Микроформи Рег. ед. 254 212 534

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.

5889
–

5889
–
–

520
97

520
17
17

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

Рег. ед.
3954

–
70
70

ÎÁЩÎ
(без БД с дистанционен достъп)

7 753 188 57 630
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ÑЪÑÒÀÂ ÍÀ ÐÅÃИÑÒÐИÐÀÍИÒÅ ×ИÒÀÒÅЛИ
(ПО ПРОФЕСИИ)

№
по pед ПÐÎФÅÑИЯ ÎÒ×ÅÒ

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.

7577
908
597
876

3274

1922

2. Студенти 5676

3. Други: 327

ВСИЧКО регистрирани читатели 13 580

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

2347
7893
5687

ЗÀÅÒИ ÁИÁЛИÎÒÅ×ÍИ ÄÎÊУÌÅÍÒИ
(ПО ВИД ÍА ДОКУМЕÍТИТЕ)

ÂИÄ ÎÒ×ÅÒ

1. Книги 86 559

2. Продължаващи издания 278 620

3. Графични документи 2691

4. Картографски документи 1087

5. Печатни музикални документи 987

6.

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

753
753

–
–

7. Ръкописи 1474

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

179 653
934

9. Старопечатни, редки и ценни издания 2008

10. Служебни издания 706

11. Автореферати, дисертации, хабилитационни трудове 158

12. Стандарти и патенти 24

13. Микроформи 1235

14. Електронни документи 28

15. Издания с брайлов шрифт –

16. Служебни (непубликувани) документи 168

ÎÁЩÎ 556 151
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                                                                   ÁÀЗИ ÄÀÍÍИ

№ по 
ред

ÁÀЗИ ÄÀÍÍИ
Åд. мярка 

бр.
Âъведени

2010 г.
Äостигнат 

обем

1. COBISS.BG Записи 3688 815 926

2. Други локални БД Записи 25 183 786 639

                                                       ÎÁЩÎ 28 871 1 602 565

ÐÅÑÒÀÂÐÀЦИЯ, ÊÎÍÑÅÐÂÀЦИЯ И ÎПÀЗÂÀÍÅ ÍÀ ФÎÍÄÎÂÅÒÅ

№ по 
ред

Êонсервация и реставрация Áрой листа Профилактика Лин. метри

1. Ръкописи 578
1.Обезпрашаване
1.1. Читални зали
1.2. Хранилища

5600х3 пъти
29 400х3 пъти

2. БИА 7123
2. Обезпрашавне 
на новонабавени 
библ. документи

3. Ориенталски сбирки 3710

3. Дератизация, 
дезинсекция,
дезинфекция –
4 пъти годишно

4. Старопечатен 7810

5. Книгохранение 5638

6. Музикални и карт. колекции 545

7. Официални и арх. колекции

8. Външни поръчки 224

Îбщо 25 628 Îбщо 35 000х3пъти
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ПÎÄÂЪÐЗИЯ

Îтдели
    Художествени

подвързии

×астична 
подвързия
(поправки)

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

 Броя Листове Броя Листове Броя Листове

Ръкописен 2 392 5 124   

Старопечатен 48 4267  3 62 142 779 

Ориенталски сбирки 5 866 6 195   

БИА 2 638 12 390 22 862 

Книгохранение 9 2449       

Музик. и карт. колекц. 1 370      

Офиц. и арх. колекц.     

Външни поръчки 3 342     

Îбщо 131 9324 26 771 164 1641 

ИЗЛÎЖÁИ И ÄÐУÃÀ ÊУЛÒУÐÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

ÂИÄÎÂÅ ÌЯÐÊÀ ÎÒ×ÅÒ

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

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

28

9

2

13
10
3

1

2

1

II. Друга културна дейност брой 86

III. Екскурзии в библиотеката брой 14

IV. Посещения на изложби и други културни дейности брой 12 560
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Приходи по вид
(хил. лева)

Съотношение на основните видове приходи

Съотношение на абсолютния размер 
на собствените приходи и субсидията по години

2559.1
2647.4

3381.1

286.3 399.8

1035.3

2272.8
2247.6

2345.8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 2009 2010

Всичко Собствени приходи Субсидия от бюджета

22%

1%
3% 5%

69%

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

89%

11%

85%

15%

69%

31%

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

2008

2009

2010

Субсидия от бюджета Собствени приходи
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Съотношение на собствените приходи по години 

Разходи
(хил. лева)

Абсолютен размер на основните 
видове разходи по години (хил. лева)

53,19%
35,07%

7,72%
1,89%

63,21%
32,59%

4,00%
0,20%

17,02%
9,27%1,84%

71,87%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

2008

2009

2010

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

2559.1

2697.9

3381.1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2008

2009

2010

1891,4
142,2

517,3
8,2

1923,9
147

361,4
265,6

2086,6
49,3

495,2
750

0 500 1000 1500 2000 2500

2008

2009

2010

Разходи за персонала Разходи за комплектуване
Разходи за издръжка Капиталови разходи
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Съотношение на основните видове разходи

Приходи и разходи по годинии
(хил. лева)

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

2 559,1

2 559,1

2 697,9
2 647,4

3 381,1

3 381,1

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

2008

2009

2010

Разходи Приходи

254

5485

253

6032

254

6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2008

2009

2010

Средногодишен брой персонал Средна годишна РЗ

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

62%

15%

22%

1%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове
Разходи за издръжка Капиталови разходи
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Персонал (образование)

Относителен дял на отделните 
възрастови групи към общия числен състав

Персонал 
(квалификация)

75% 77% 77%

23%23%25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010

С висше образование По-ниско от висше

2%4%15%
23%

56%

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

172
140147

78
115108

250

255

255

0

100

200

300

2008 2009 2010

Библиотечен персонал Друг персонал Общо
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Заети библиотечни документи
(тома)

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

Набавени библиотечнии документи 
(тома)

64 790

56 427

57 630

53 000 57 000 61 000 65 000

2008

2009

2010

494 644

490 124

556 151

100 000 300 000 500 000 700 000

2008

2009

2010

22
1625

1037
119

2803

15
1498

1079
35

2627

68
2028

590
1

2687

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2008

2009

2010

покупка депозит обмен дар общо
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 Набавени продължаващи издания
(заглавия в основен фонд – по език)

Регистрирани читатели 
(образование)

Регистрирани читатели 
(общ брой)

1128
419

260
687

127
75

107
2803

1133
407

242
551

120
71

103
2627

1626
219

150
450

109
59 74

2687

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2008

2009

2010

български руски др. сл. английски немски френски други общо

13 127 13 017

13 580

2008 2009 2010

6 920
5 478

729

6 869
5 640

508

7 577
5 676

327

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2008

2009

2010

Висше Студенти Други
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Регистрирани читатели 
(по вид читателски карти)

Посещения
(брой)

Междубиблиотечно заемане
(брой поръчки)

4 863
8 264

4 562
8 455

4 626

8 954

1 000 4 000 7 000 10 000 13 000

2008

2009

2010

постоянни временни

91 755

161 276

377 601

2008 2009 2010

1573

1142
939

48 52 40
0

1000

2000

2008 2009 2010

поръчки от други библиотеки за НБКМ поръчки от НБКМ за други библиотеки
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Международно библиотечно заемане
(брой поръчки)

Информационни продукти
(брой)

77 40 56

554
451

52

0

300

600

900

2008 2009 2010

поръчки от чужбина за НБКМ поръчки от НБКМ за чужбина

6648

7082

12859

0 3000 6000 9000 12000 15000

2008

2009

2010
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ДАРИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 
“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЗА 2010 г.

Äържавни и обществени институции

Библиотека – Велико Търново
Библиотека – Пазарджик
Библиотека – Разград
Библиотека – Силистра
Висш адвокатски съвет
Врачански исторически музей
Дворец на културата – Перник
Женска либерална мрежа
Институт за изкуствознание – БАН
Институт „Отворено общество”
Институт за изследване на 

близкото минало
Исторически музей – Исперих
Македонски институт
Народен дворец на културата
Народно събрание
НАТФИЗ
Национален археологически 

институт с музей – БАН
Нов български университет
Регионален исторически музей – 

Пазарджик
Софийски университет
Столична библиотека
Читалище „Зора” – Сливен

Íеправителствени организации

Екогласност
Католическа апостолическа 

екзархия
Руски културно-информационен 

център
Славянско дружество

Фондация „Арете – Фол”
Фондация „Ком”
Фондация „Фридрих Еберт”

×уждестранни институции

Посолство Р. Чехия

Издателства

Военно издателство
Издателство „Агрипина”
Издателство „Амала”
Издателство „Анико”
Издателство „Арс Милениум МММ”
Издателство „Арх Либри”
Издателство „Аскони Издат”
Издателство „Богианна”
Издателство „Български бестселър”
Издателство „Гутенберг”
Издателство „Дамян Яков”
Издателство „Демакс”
Издателство „Димант”
Издателство „Дио Мира”
Издателство „ДТМ”
Издателство „Дъга”
Издателство „Ентусиаст”
Издателство „Захарий Стоянов”
Издателство „Звезди”
Издателство „Идея дизайн”
Издателство „Интервал”
Издателство „Квазар”
Издателство „Кралица Маб”
Издателство „Лени Ан”
Издателство „Любомъдрие”
Издателство „Мелник”
Издателство „Новата цивилизация”
Издателство „Паритет”

ДАРИТЕЛИ НА БÚЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
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Издателство „Петко Венедиков”
Издателство „ПИК”
Издателство „Прозорец”
Издателство „Просвета”
Издателство „Рал Колобър”
Издателство „Симел прес”
Издателство „Сириус 4”
Издателство „Софи Р”
Издателство „Уникарт”
Издателство „Фортуна прес”
Издателство „Хрикер”

×астни лица

Аладжов, Димчо   
Ангелов, Веселин                                                                          
Андровски, Иво                                                                         
Атанасов, Атанас
Бакалов, Георги
Бицаева-Стоянова, Римма
Бонев, Чавдар
Бъчварова-Чебуракова, Мария
Велева, Валерия                                                                         
Видов, Румен
Ганев, Гиньо
Гаристов, Владимир
Гемиджиев, Георги
Георгиев, Асен
Георгиев, Велин    
Георгиев, Любомир
Георгиев, Светослав
Георгиева, Цветана
Грънчарова, Евгения
Гюров, Иван
Димитрова, Людмила
Дойков, Йордан
Емануилиду, Румяна
Ерулски, Иван
Илков, Юрий
Кадиев, Марин
Колева, Росица
Константинова, Цанка
Любенова, Надя
Малчева, Веселина
Мангачев, Петко
Манов, Божидар
Маринов, Александър
Мигев, Владимир                                                   

Мизов, Максим                                                                           
Палежев, Йордан
Папазов, Димитър
Попов, Александър
Попов, Чавдар
Радев, Иван
Рашидов, Вежди
Спасов, Иван
Стефанов, Димитър
Стефанова, Елиза
Стойчева, Татяна
Съботинова, Донка
Топалов, Ставри
Хаджийски, Иван
Христов, Ивайло
Чолаков, Иво
Щерева, Ваня
Янков, Янко

ДАРИТЕЛИ НА ЧУЖДА ЛИТЕРАТУРА

Îбществени организации и 
институции

Издателство „Who is Who” – 
Швейцария

Масариков Университет – Бърно
Международен център „Рьорих” – 

Москва
„Мерцедес Бенц” – Цюрих
Посолство на България в Белгия
Посолство на Кипър в България
Регионален исторически музей – 

Пазарджик
Регионален център по каталогизация 

и реставрация – Пасариано
Фондация „Петко Стайнов” – София
Швейцарско посолство в София

×астни лица

Алекова, Елена – София
Арнаудова, Олга – София
Бокинг, Брайан – Ирландия
Бондаренко, Михаил – Русия
Боянов, Кирил – София
Бушуев, Алексей – Казан
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Ванчев дьо Траси, Атанас – Франция
Василев, Ванцети – София
Вебер, Урсула – Хановер
Володина, Нина – Москва
Габел, Гернот – Германия
Генов, Николай – Берлин
Горбан, Ирина – Лвов
Готовска, Теодоричка-Хенце – 

София
Григоров, Григор – Холандия
Дакова, Бисера – Германия
Димитров, Людмил – Любляна
Димитров, Людмил – Словения
Димитров, Мартин – САЩ
Димовска, Доста – МКИЦ в България 
Димоу, Аугуста – Будапеща
Драганова, Славка – София 
Иванов, Сергей – Русия
Иващенко, Николай – Украйна
Имбриано, Ж. – ректор на 

„Сантуарио Мадона дел Арко” – 
Италия

Иналчик, Халил – университета 
„Билкент”, Анкара

Кръстева, Анна – НБУ – София
Лада, Олег – Москва
Маштрович, Тихомил – Национална 

и университетска библиотека – 
Загреб

Митова, Лиляна – София (Музикален 
отдел)

Михайлова, Катя – София
Морин, Пиер – Холандия

Мушинская, Мария – Москва
Николов, Ангел – София
Оперман, Манфред – Германия
Павера, Либор – Бърно
Периклиев, Владимир – София
Петрович, Сретен – Черна гора
Попов, Георги – Германия 
Попов, Маркс – София
Прищепа, Валерий – Русия
Разбойникова-Фратева, Мая – София
Ракич, Зоран – Сърбия
Рихлик, Ян – Чехия
Савов, Ганчо – Любляна
Сивков, Николай – Перник
Стаменов, Максим – Амстердам
Степанов, Цветелин – София
Стефанов, Тодор – Лайден 
Трифонович, Джордже – Белград
Уочтел, Майкъл – Принстън
Финикова, Нина – Киев
Хауърд, Доел – Англия
Цветков, Владимир – София
Червенков, Николай – Молдова
Чудновский, Аркадий – Израел

Äарители и помоществователи     
за транспортиране на пратките 
за международния книгообмен

Българското училище в Париж
Издателство „Просвета”
„Карат С”
СДС
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ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ НА СЛУЖИТЕЛИ 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 
(научни сътрудници и специалисти)

Монографии и самостоятелни издания с участието 
на сътрудници на Библиотеката като автори, 
съставите ли, научни редактори и др.

Христо Áотев. Личното тефтерче на Христо Ботйов : с разчетен текст 
и коментар / Състав. Николай Жечев Николов, Цâетîлюб Христов Нушев ; предг. 
Николай Жечев Николов. – 3 факс. изд. – София : Даниела Убенова, 2009. – 119 с.  (не-
отчетен за 2009; отпечатан през 2010)

Ãеоргиев, Любомир. Българите католици в Трансилвания и Банат : XVIII-пър-
вата половина на XIX в. / Любомир Êлиментов Георгиев ; Науч. ред. Васил Тодоров 
Гюзелев. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2010. – 240 с.

Ãочева, Галя. Данаил Стефанов Бекяров 1911–2006 : Био-библиография / Състав. 
Галя Маринова Гочева; Науч. ред. Цâетаíка Паíчеâа. – Добрич : Регионална библио-
тека Дора Габе, 2010. – 116 с.

Äънов, Петър. Личен бележник на Петър К. Дънов (1899 г.) : Факс. изд. с раз-
четен текст и коментар / Състав., разчетен текст, увод и обяснит. бел. Мèлка-
на Бошнакова. – София : Изд. Бяло братство, 2010. – 112 с.

Kenderova, Stoyanka. Bulgaristan Milli Kütüphanesi Belgeleri Işığında Edirne’de Yaşam 
[Животът в Одрин в светлината на документи на Националната библиотека на 
България : Каталог на изложба] / Stoyanka Kenderova, Sevdyie Ali. – Istanbul : Trakya 
Universitesi, 2010. 70 p. 

Писахме да се знае : Кн. 1. / Състав. Васил Станилов и др. – София : Рабо-
тилница за книжнина Васил Станилов, 2010. – 24 см

Кн. 4. : Репресиите / Състав. Васил Станилов
Съдържа: Именен показалец / Състав. Силвия Филипова, с. 857–890.

Òафрова, Милена. Танзиматът, вилаетската реформа и българите : админи-
страцията на Дунавския вилает (1864–1876) / Мèлеíа Тафрîâа ; Науч. ред. Пламен 
Митев. – София : ИК „Гутенберг”, 2010. – 237 с.

Христова, Боряна. Етрополската калиграфско-художествена школа от XVII 
век : [каталог от изложба] / Бîряíа Õрèстîâа, Елèсаâета Мóсакîâа ; Фотогр. 
Иâаí Дîбрîìèрîâ. – София : Борина, 2010. – 96 с.
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Статии в периодични издания и сборници

Àнгелова-Пенкова, Ефросина. Издателските поредици – традиционна прак-
тика в съвременен облик : Прояви, проблеми и статистика за периода 2004–2008 г. 
// Межäó традицията и модерността : Национална конференция с международно 
участие по проекта „Регионалните медии като фактор на влияние върху граждан-
ските ценности”,  В. Търново, 11 юни 2009. – Велико Търново, 2010, с. 183–196.

Áошнакова, Милкана. Водачите на ВМОРО за Независимостта на България. 
// Íезаâèсèìîстта на България : Поглед от 21 в. Сб. доклади от Международната 
научна конференция, проведена в София на 19–20 септ. 2008 г. – София : Инст. за 
ист. изследвания при БАН, 2010, с. 370–376.

Áошнакова, Милкана. Архивни материали за Мустафа Шарков в Български 
исторически архив при НБКМ. // Мóстафа Шаркîâ и Дружба „Родина” в Чепинско: 
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н.с. Анета Дончева
Тел. 981 35 36; 988 28 11/ 209 
Факс 843 54 95 
E-mail: a.doncheva@nationallibrary.bg

Зам.- директор по административно-
стопанската дейност 
Спас Дамянов
Тел. 981 35 36; 988 28 11/ 209 
Факс 843 54 95 
E-mail: s.damianov@nationallibrary.bg

Ãл. cчетоводител
Татяна Димитрова
E-mail: t.dimitrova@nationallibrary.bg

Ñекретар
Виолета Божкова
Тел. 988 16 00; 988 28 11/ 209 
Факс 843 54 95 
E-mail: secretary@nationallibrary.bg 
E-mail: nl@nationallibrary.bg
 
Личен състав
Йовка Костадинова
Тел. 988 28 11/ 382
 
Юрисконсулт
Исидора Кьосева
Тел. 988 28 11/ 399 
E-mail: lawyer@nationallibrary.bg
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Åксперт, обучение и квалификация 
човешки ресурси 
Валентина Аксентиева
Тел. 988 28 11/ 251 
E-mail: v.aksentieva@nationallibrary.bg

ÎÒÄÅЛ бИбЛИОТЕЧНА КООРДИНАÖИß

Красимира Райнова – ръководител
Тел. 981 23 34; 988 28 11/ 376 
E-mail: k.rainova@nationallibrary.bg
Милкана Лишкова – експерт европейска интеграция 
Тел. 981 23 34; 988 28 11/ 376 
E-mail: m.lishkova@nationallibrary.bg
Изабела Савкова – експерт международно сътрудничество
Тел. 981 23 34; 988 28 11/ 376 
E-mail: i.savkova@nationallibrary.bg
Арманд Басмаджиян – експерт панаири и изложби
Тел. 981 23 34; 988 28 11/ 376 
E-mail: armand@nationallibrary.bg
Миролюба Вълчева – художник-декоратор изложби
Тел. 981 23 34; 988 28 11/ 376

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „ÍÀЦИÎÍÀЛÍÀ ÁИÁЛИÎÃÐÀФИЯ”

ст.н.с. д-р Антоанета Тотоманова – ръководител 
Тел. 946 11 65; 988 28 11/ 214 
E-mail: a.totomanova@nationallibrary.bg

Îтдел „Äепозит”
Илза Тодорова – гл. библиотекар 
Тел. 944-65-91, 988-28-11/ 255 
E-mail: I.Todorova@nationallibrary.bg

Îтдел „Áиблиография и статистика на книги”
Ефросина Ангелова-Пенкова – гл. библиограф 
Тел. 944-35-18, 988-28-11/ 274
E-mail: e.angelova-penkova@nationallibrary.bg

Îтдел „Áиблиография и статистика на продължаващи издания”
н.с. Илона Калоянова – гл. библиограф 
Тел. 988-28-11/ 281, 273
E-mail: i.kalojanova@nationallibrary.bg

Îтдел „Áиблиография на статиите”
Люля Костова – главен библиограф 
Тел. 988-28-11/ 294, 375
E-mail: statii@nationallibrary.bg

Îтдел „Ðетроспективна библиография”
Росица Пъкова – гл. библиограф 
Тел. 988-28-11/ 286, 360
E-mail:r.pakova@nationallibrary.bg
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Íационална агенция за ISBN
Татяна Дерменджиева 
Тел. 988 28 11/ 362 
E-mail: isbn@nationallibrary.bg

Íационална агенция за ISSN
Радослава Стефанова 
Тел. 988 28 11/ 362 
E-mail: issn@nationallibrary.bg

Íационална агенция за ISMN
Силвия Зафирова 
E-mail: ismn@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „РъКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО 
И КНИжОВНО НАСЛЕДСТВО”

ст.н.с. д-р Цветолюб Нушев – ръководител
Тел. 843 25 21; 988 28 11/ 236  
E-mail: z.nushev@nationallibrary.bg

Îтдел „Ðъкописи и старопечатни книги”
ст.н.с. д-р Елисавета Мусакова – гл. архивист
Тел. 988 28 11/ 391 
E-mail: e.musakova@nationallibrary.bg

Îтдел „Áългарски исторически архив”
ст.н.с. д-р Милкана Бошнакова – гл. архивист
Тел. 988 28 11/ 204 
E-mail: m.boshnakova@nationallibrary.bg

Îтдел „Îриенталски сбирки”
ст.н.с. I ст. д-р Ст. Кендерова – гл. архивист
Тел. 988 28 11/ 370 
E-mail: kenderovastoyanka@yahoo.fr

Ñпециализирана читалня №1
Зорка Иванова – отговорник
Тел. 988 28 11/ 278 
E-mail: z.ivanova@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „СПЕÖИАЛНИ КОЛЕКÖИИ”

Динка Вакарелова – ръководител
Тел. 946-18-45; 988 28 11/ 385 
E-mail: d.vakarelova@nationallibrary.bg

Îтдел „Îфициални и архивни колекции”
Петя Калудина – гл. библиотекар
Тел. 988 28 11/ 252
E-mail: p.kaludina@nationallibrary.bg
×италня № 7 по библиотекознание,
библиография, книгознание и научна информация
Тел. 988 28 11/ 252

Îтдел „Ìузикални и картографски колекции”
Александър Касабов – гл. библиотекар
Тел. 988 28 11/ 226, 387

Направление „Комплектуване  
на фондовете”

  

н.с. Галя Дириманова - 
ръководител

 Тел. 846 60 77; 988 28 11/ 316  
E-mail: g.dirimanova@nationallibrary.
bg
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ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ “КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ”

н.с. Галя Дириманова - ръководител
Тел. 846 60 77; 988 28 11/ 316  
E-mail: g.dirimanova@nationallibrary.bg
Îтдел „Êомплектуване на документи на български език”
Деспина Попова – гл. библиотекар
Тел. 988 28 11 /270, 379 
E-mail: d.popova@nationallibrary.bg;
kom@nationallibrary.bg

Îтдел „Êомплектуване на чуждестранни документи”
Селима Груева – гл. библиотекар
Тел. 988 28 11 /265 
E-mail: s.grueva@nationallibrary.bg
fexchange@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „КАТАЛОГИзАÖИß”  
Бойка  Панайотова - ръководител Тел. 943 37 16; 988 28 11/ 318 
E-mail: b.panayotova@nationallibrary.bg

Îтдел „Êаталогизация”
Евдокия Кутева – гл. библиотекар Тел. 988 28 11/205, 203
E-mail: e.kuteva@nationallibrary.bg

Îтдел „Êонтролни файлове”
Тодорка Николова – гл. библиотекар Тел. 988 28 11/ 201
E-mail: t.nikolova@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „бИбЛИОТЕЧНО ОбСЛУжВАНЕ”

Любка Будинова – ръководител
Тел. 944 13 24; 988 28 11/ 228  
E-mail: l.budinova@nationallibrary.bg

Îтдел „×итални”
Еленита Илиева – гл.  библиотекар
Тел. 988 28 11/ 267, 211
Читалня № 2 – Обща читалня
Тел. 988 28 11/ 268
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
Регèстрацèя
Тел. 988 28 11/ 211
Гардероб
Тел. 988 28 11/277
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Îтдел „Êнигохранение”
Мая Димитрова – гл. библиотекар
Тел. 988 28 11/ 229 
E-mail: m.dimitrova@nationallibrary.bg

Îтдел „Ìеждубиблиотечно заемане”
Добромира Николова – гл. библиотекар
Тел. 988 28 11/ 394 
E-mail: d.nikolova@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „бИбЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАÖИОННО ОбСЛУжВАНЕ”

ст.н.с.д-р Елена Янакиева – ръководител
Тел. 843 24 51; 988 28 11/ 235 
E-mail: e.yanakieva@nationallibrary.bg
Îтдел „Информация по култура, наука, образование и Áулгарика”
Юлия Карадачка-Симеонова – гл. библиограф
Тел. 843 24 21; 988 28 11/ 235 
E-mail: j.karadatchka-simeonova@ nationallibrary.bg
Îтдел „Правна и икономическа информация”
Янислава Ламбрева – гл. библиограф
Тел. 988 28 11/ 217
E-mail: j.aristidova@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „ИНФОРМАÖИОННИ ТЕхНОЛОГИИ”

Марина Василева – ръководител,
Зам.-ръководител  Национален център COBISS 
Тел. 946 10 81; 988 28 11/ 357  
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ „КОНСЕРВАÖИß, РЕСТАВРАÖИß И ОПАзВАНЕ 
НА ФОНДОВЕТЕ”

Мария Велева – ръководител
Тел. 988 28 11/ 350 
E-mail: m.veleva@nationallibrary.bg

ÍÀПÐÀÂЛÅÍИÅ “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

ЗÂÅÍÎ „ÄИÃИÒÀЛИЗÀЦИЯ. ФÎÒÎÃÐÀФÑÊÀ ÄÅÉÍÎÑÒ” 
Иван Добромиров – ръководител
Тел. 988 28 11/ 248, 253 
E-mail: i.dobromirov@nationallibrary.bg

ÎÒÄÅЛ “ИЗÄÀÒÅЛÑÒÂÎ”
Асен Георгиев – ръководител
Тел. 846 70 01; 988 28 11/ 206 
E-mail: a.georgiev@nationallibrary.bg

ПÅ×ÀÒÍИЦÀ
Румяна Чикичева – ръководител
Тел. 944 10 82; 988 28 11/ 313
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ÎÒÄÅЛ „ФИÍÀÍÑÎÂÎ-Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ”
Тел. 846 74 80; 988 28 11/ 335 
Факс 46 54 95
 
ÀÄÌИÍИÑÒÐÀÒИÂÍÎ-ÑÒÎПÀÍÑÊИ ÎÒÄÅЛ
Тел. 988 28 11/ 328

ÍÀЦИÎÍÀЛÅÍ ЦÅÍÒЪÐ “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 – зам.-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

ПÀÐÀЛÅЛÍИ ÑÒÐУÊÒУÐÍИ ЗÂÅÍÀ
 
Научен съвет
ст.н.с. д-р Александра Дипчикова
Тел. 988 28 11/ 304 
E-mail: a.dipchikova@nationallibrary.bg
 
Съвет по библиотечните фондове  
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 28 11/ 209 
Факс 843 54 95 
E-mail: b.hristova@nationallibrary.bg


