
Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2011



70

Официално откриване 
на „Национална библиотечна 

седмица 2011“ 
и връчване на наградата

 „Библиотека на годината“ 
от председателя на 

Парламента г-жа Цецка Цачева 
на директора 

на Националната библиотека 
проф. дфн Боряна Христова, 

16 май

Изложба „Български 
светци ІХ–ХІХ век“, 

11 май, патронен празник 
на Националната 

библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“

„Априлската епопея в символи и книги“ – 
изложба, посветена на 135-годишнината 

от Априлското въстание 1876



3

Уводни думи  5

Дейности на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ през 2011 г. / 9

Обслужване на потребителите / 10
Библиотечно обслужване / 10
Информационно обслужване / 17

Състояние на библиотечните фондове / 23
Комплектуване и развитие на колекциите / 23
Каталогизация / 29

Дейности с национална отговорност / 33
Национална библиография на България / 33
Ръкописно-документално и книжовно наследство / 37
Специални колекции / 38
Виртуална библиотека – България / 41
Дигитална библиотека / 45

Опазване  на библиотечните фондове / 52

Национални и международни позиции / 56
Научна и научно-приложна дейност / 56
Издателска дейност / 71
Библиотечна координация / 72
Международна дейност / 75
Национални и международни програми и проекти / 78
Изложби. Културна дейност / 82

Организация и мениджмънт / 86
Информационни технологии и мрежи / 86
Персонал / 88
Финансиране / 91
Административно-стопанска дейност / 94

Приложения / 101
Статистически резултати / 102
Дарители на Националната библиотека / 118
Публикации и доклади на служители от Националната библиотека / 122
Организационна структура и адреси за контакти / 132

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е



72

Посрещане на представителна делегация 
от Република Турция, 11 юли

Изложба „Гръцки книги, получили държавните 
награди за литература и наградите на гръцката 

читателска публика 2006–2009 г.“
Г-жа Измини Капандаи, гръцка писателка, почетен 
гост на откриването, с победителките от конкурса

Официално връчване 
на годишното отличие 

„Българка на годината“ на 
г-жа Калинка Кюпер, 21 януари

Официално посещение на 
делегация от Шанхай,

21 февруари

Изложба на книги, подарени 
от посланичката на кралство 

Тайланд г-жа Чантипа Путракул



5

Изминалата 2011 г. бе в много отношения успешна за 
Националната библиотека. Независимо че бюджетът й бе 
твърде скромен в сравнение с нейните нужди, всички ос-
новни национални и международни задачи (на първо място 
свързаните с ЕС) бяха изпълнени. Отлични и много добри 
показатели са отчетени и за дейностите на Библиотеката. 
Тези, върху които бихме искали да акцентираме, са:

 Актуализиране, изработване на нови и въвежда�изработване на нови и въвежда-
не на вътрешни нормативни актове за дейността на 
Библиотеката в съответствие с утвърдения през месец 
март със заповед на Министъра на културата нов ��А���А-
ВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИ�ИЛ И МЕТОДИЙ“. Това 
са: �равила за обслужване на потребителите; �равила за 
вътрешния ред; �равила за дейността и организацията 
на работа на дирекционния съвет; �равила за дейността 
и организацията на работа на научния съвет; Вътрешни 
правила за  организация на работната заплата; �равила 
за атестиране на служителите/работниците; Стратегия за 
управление на риска; Одитни пътеки; Етичен кодекс на 
служителите; Вътрешни правила за провеждане на про-
цедури по възлагане на обществени поръчки; Вътрешни 
правила за обработка на сигнали за корупция, нередно-
сти и нарушения.

 Електронният каталог COBISS/OPAC се утвър-
ди като популярен и предпочитан, което се илюстрира от 
приложената в отчета статистика за броя на посещенията 
в него по месеци. За отбелязване е нарастването на потре-
бителите и използването на каталога. В резултат на поло-
жените усилия, една година след  включване в системата 
COBISS.BG, е постигната основната цел: дейността по 
каталогизиране, обработка и обслужване на потребителите 
с  постъпилитe в Националната библиотеката документи да 
се извършва в рамките на един календарен месец.

 В Библиотеката интензивно работи съвременен 
Дигитален център като резултат от окончателното завърш-
ване на проект BG0046 „Дигитализация и запазване на 
писменото наследство на България“.  �роектът е изпълнен 
100 процента и са извършени всички планирани дейности. 

УВОДНИ ДУМИ
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В Дигиталния център е инсталирана отговаряща на всички 
европейски стандарти сканираща и компютърна техника, 
осигуряваща възможност за сканиране на различни видо-
ве документи в големи обеми. Документите могат вече да 
бъдат трайно архивирани, а потребителите имат по�лесен 
и бърз достъп до тях. Създадена е и система за сигурност 
чрез нов антивирусен софтуер. От услугите на Дигитал-
ния център вече се ползват много потребители – от учени 
и изследователи до желаещи да се информират граждани. 
Документите са достъпни чрез интернет страницата на 
Библиотеката www.nationallibrary.bg, като в момента се из-
вършва техническата обработка за предоставянето на тези 
документи в европейските дигитални библиотеки – The 
European Library и Europeana.

За първи път у нас е създаден и въведен за ползване 
Национален регистър на издаваните книги (Books in print), 
който значително подобри състоянието на целия книжен 
сектор в България и предлага практически електронни 
услуги на гражданите и бизнеса. 

Осъществена е изключително полезна обмяна на 
опит с националните библиотеки на страните донори – 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. �редставители на 
тези библиотеки посетиха Националната библиотека на 
България, запознаха се с работата на новия Дигитален 
център и споделиха опит в областта на дигитализацията в 
собствените си страни.

�роектът получи възможно най�голяма публичност.
Средствата са усвоени оптимално, разумно и 

добросъвестно. Ключовият фактор за успеха на проекта 
бяха обединението на силите на всички, работещи по 
него, настойчивостта на ръководството на Националната 
библиотека за реализирането му и желанието за успех.

След завършването на проекта вече наблюдаваме  
устойчиво развитие чрез интензивната работа в новия 
Дигитален център и повишаване на интереса на 
потребителите към качествените дигитални услуги, които 
предоставя Библиотеката. 

 Значими в национален план са резултатите от 
националния проект „Ръкописни и докумeнтални 
паметници от българските земи XIII –XVII в.“, 
финансиран чрез конкурс, проведен от Фонд „Научни 
изследвания“  на МОНМ. В рамките на ІІ етап на проекта 
се  проведе Научна конференция „Етрополската книжовна 
школа и културния живот през ХVІІ век в българските 
земи“ – втора част, в гр. Етрополе. Излезе от печат 
каталогът „Етрополската калиграфско�художествена 
школа от ХVІІ век“. Издадени са два сборника с доклади 
от научните конференции, предвидени в рамките на 
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проекта – „Из практиката на османската канцелария“ и 
„Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век“. 

 Библиотеката продължава активно работата 
по програмата „Осинови книга“ (съвместно с вестник 
„Култура“ като медиен партньор). В рамките на 
програмата на честването на Центъра за руски език 
към Катедра „�уски език“ на Софийския университет е 
представен ръкопис за „осиновяване“; в сътрудничество 
с �айфайзенбанк програмата е включена в дарителската 
кампания на банката „Избери, за да помогнеш“; 
осъществени са големи по обем кореспонденция и 
консултации със служебни лица и дарители; връчени 
са дарителски грамоти за �разника на библиотеката. 
�еставрирани са някои изключително ценни ръкописи от 
ХVІІ век и редица старопечатни книги.

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

•	�рез изминалата година са представени 32 изложби, 
като три от тях – с национално значение са „Априлската 
епопея в символи и книги. 135 години от Априлското 
въстание“, „Българските светци Х–ХІХ век“ и 
„Дигитализация и запазване на писменото наследство 
на България“.

•	�рез 2011 г. Националната библиотека бе домакин на 
научни сесии и конференции.

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

Приоритетни задачи за 2012 г.
 Присъединяване на нови библиотеки към 

проекта „Виртуална библиотека – България“. 
(Изграждане на Единна национална библиотечно-
информационна система).

 Интензивно предоставяне на данни в библиотека 
„Европеана“ и други международни дигитални 
библиотеки. 

 Завършване на втория етап на националния 
проект „Ръкописни и докумeнтални паметници от 
българските земи XIII–XVII в.“ 

 Участие в проекти, свързани със събирането, 
съхраняването и опазването на книжовното културно 
наследство.
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 Активизиране на издателската дейност.
 Подготовка за участие в нови национални и 

международни проекти с включване от 2012 г. на 
Националната библиотека като партньорска страна.

 Активно участие в изработването на Стратегия 
за развитие на българската култура.

 Участие в организирането на комисия към 
ЮНЕСКО по Програмата „Паметта на света“ 
за културното наследство със световно значение. 
Поставяне началото на регистър на българското 
културно наследство със световно, национално и 
регионално значение.

    Проф. дфн Боряна Христова
    Директор



131

Дейности на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“

през 2011 г.
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Библиотечно обслужване

Читателски състав
Традиционно библиотеките предлагат за ползване своите 

колекции и услуги чрез посещения на място. За Националната 
библиотека отчитаните показатели илюстрират относително 
постоянен брой читатели. С развитието на електронните колек-
ции и услуги започнаха да се предлагат „виртуални посеще-
ния“. Чрез тях потребителите могат да ползват библиотечните 
ресурси дистанционно. Затова отчитаме значително увеличен 
брой ползватели. 

Регистрираните читатели през изминалата 2011 г. са 13 420, 
което е с 420 повече от планирания брой. 

● 2010 – 13 580 бр.
● 2009 – 13 017 бр.
Читателският състав според основните категории е следният:
● Специалисти – 7755 бр. Което е 58% от общия брой читате-

ли (7577 бр. – 2010 г.; 6869 бр. – 2009 г. )
● Студенти – 5376 бр. Те са 40% (5676 бр. – 2010 г.; 5640 бр. – 

2009 г.)
● Други – 289 бр. – 2% (327 бр. – 2010 г.; 508 бр. – 2009 г.)
Читателската аудитория на Националната библиотека запазва 

своите параметри, като през последните няколко години наблюда-
ваме относително постоянен брой студенти, което е обнадежда-
ваща тенденция за интересуващите се специалисти от състава на 
четящото общество у нас. 

През изминалите 5 години, според данните за основните чи-
тателски категории, отново отчитаме постоянен брой специалисти 
7755, които са 58% от общия читателски състав (55,80% – 2010 г.; 
53% – 2009 г.). 

Най-значителната категория специалисти са тези в областта 
на обществените науки: философи, социолози, историци, иконо-
мисти, филолози, юристи, педагози, които са 3220 бр. или 42% от 
общия брой специалисти. 

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

● писатели, журналисти, артисти и др. – 2055 бр., което е 26%; 
● инженерно-технически специалности – 1007 бр., което е 13%;
● математици, физици, химици, геолози – 870 бр., което е 11%;
● медицински специалности – 603 бр., което е 8%.

Обслужване на потребителите
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За удовлетворяване нуждите на ползвателите се полагат уси-

лия за осигуряване на достатъчно и добре оборудвани работни 
места, за абонамент на продължаващи издания в традиционен или 
електронен вид, както и закупуване или обмен на книги от при-
вличащи читателския интерес области на науката.

Читателите с постоянни карти са 5033 бр. (4626 бр. – 2010 г.; 
4562 – 2009 г.).

Месечните и дневни карти са 8387 бр. (8954 бр. – 2010 г.; 
8455 – 2009 г.).

Съотношението между жени и мъже е съответно: 
● Жени – 5508 бр. (7893 – 2010 г.; 7508 – 2009 г.)
● Мъже – 7912 бр. (5687 – 2010 г.; 5509 – 2009 г.)
Необичайно е, че тази година броят на мъжете е по-голям от 

този на жените. През последните години съотношението бе раз-
лично.Тази тенденция вероятно би предизвикала интереса на со-
циолозите, занимаващи се с изследване на четенето. 

Читателите научни работници и членове на творчески съюзи 
са 2317 бр. от общия брой специалисти.

През годината са издадени безплатни карти на хора в нерав-
ностойно положение – 155 души (170 – 2010 г.; 166 – 2009 г.).

Посещения на читатели
През 2011 г. отбелязваме значително увеличаване на броя на по-

требителите – 351 400 ( 227 592 – 2010 г.; 148 951 – 2009 г.), от които 
160 889 са в сайта на Библиотеката (137 449 – 2010 г.; 59 070 – 2009 г.).

Това са дистанционни потребители, получаващи информация 
от библиотечния сайт, било за търсене в електронните каталози, 
било за разглеждане или четене на материали чрез Дигиталната 
библиотека или просто за запознаване с условията за ползване на 
Библиотеката като читатели. 

Факт е, че библиотечните документи, които се ползват чрез 
Дигиталната библиотека, видимо увеличават броя на потребители-
те в библиотечния сайт с 40% – от 137 449 през 2010 г. на 160 889 
през изминалата година. 

Любопитно е да се спомене високият процент виртуални по-
требители от чужбина: 

● от Германия – 1338 посетители;
● от Русия – 1201;
● от САЩ – 1184;
● от Полша, Турция, Великобритания и Македония – по око-

ло 700 посетители от всяка.

Разпределението на посещенията по читалните е следното:
● Читалня № 1 – 3454 бр. (4038 бр. – 2010 г.; 3569 бр. – 2009 г.,)
Тази година посещенията са с около 600 по-малко от предход-

ната поради наложилото се по технически причини голямо разме-
стване на фондовете и намалено работно време на читалнята.

● Читалня № 2 – 33 385 бр. (13 264 бр. – 2010 г.; 13 385 бр. – 
2009 г.)
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Големият брой всекидневници, които се получават във читал-

ня № 2, колекцията от годишнините на държавния вестник, както 
и стенографските дневници на Народното събрание са предпос-
тавка за увеличения брой потребители в нея. В читалнята има 
възможност за ползване на програмата СИЕЛА на двата дарени ни 
от издателството компютри.

В читалня № 2 има обособен фонд на Брайл и е инсталирана 
програма за незрящи, което дава възможност за достъп до инфор-
мация и на хора в неравностойно положение.

● Читалня № 3 – 26 448 бр. (4692 бр. – 2010 г.; 3946 бр. – 
2009 г.)

Увеличеният брой посещения в читалня № 3 е потвърж-
дение на извода, който се налага през последните години, че 
информацията от вестниците се радва на постоянен интерес от 
страна на ползвателите. През изминалата година наблюдаваме 
повишаване на броя на студентите, ползващи подвързани стари 
годишнини на вестници. 

● Читалня № 4 – 56 812 бр. (39 097 бр. – 2010 г.; 43 776 бр. – 
2009 г.)

Читалнята за обществени науки също отчита увеличен брой 
потребители през изминалата година, въпреки липсата на оборуд-
вани с компютри работни места. Специалистите философи, социо-
лози, историци, педагози, филолози, икономисти са 43% от общия 
брой специалисти, ползващи Библиотеката. Едно от основните 
изисквания за задържане на ползвателите ни и удовлетворяването 
на информационните им интереси е предоставянето на по-голям 
брой автоматизирани работни места.

● Читалня № 5 и читалня № 6 – 40 153 бр. (19 878 бр. – 
2010 г.; 18 071 бр. – 2009 г.)

Сериозна предпоставка за увеличения брой читателски посе-
щения и ползвани библиотечни материали в читалнята е и предос-
тавената възможност за ползване на безжичен интернет, както и 
оборудваните с компютри места с достъп до локалните бази. През 
юли в читалня № 5 беше предоставен скенер за безплатно ска-
ниране на библиотечни документи и читателите проявиха голям 
интерес.

През последните години отчитаме повишен интерес към ин-
женерно-техническите науки.

● Читалня № 7 – 690 бр. (620 бр. – 2010 г.; 867 бр. – 2009 г.) 
Наблюдава се увеличение на броя на посещенията – 690 при 

620 през 2010 г. Читалнята предоставя отлични условия за работа 
на потребителите с ясно дефинирани интереси към библиотеко-
ведските дисциплини. Най-голям е относителният дял на посеще-
нията на библиотечните и информационните специалисти – 46%, 
след това се нареждат тези на студентите – 33% и на други специ-
алисти, основно в областта на обществените науки – 21%. 

● Читалня № 8 – 1001 бр. (1118 бр. – 2010 г.; 1341 бр. – 2009 г.)
Богатите сбирки от картографски и графични издания тра-

диционно удовлетворяват потребностите не само на индивиду-
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алните ползватели със специфични професионални интереси, но 
и на държавни институции, галерии, издателства, музеи, учебни 
заведения по изкуствата. Редица изложби и други културни съби-
тия в НБКМ и извън нея включват подбрани материали от тези 
колекции или са изцяло подготвени с документи от сбирката. През 
изтеклата година има спад на посещенията – 1001. 

● Читалня № 9 – 726 бр. (658 бр. – 2010 г.; 867 бр. – 2009 г.) 
Увеличеният брой на посещенията в „Официални издания“ – 

726 при 658 през 2010 г. показва, че интересът на потребителите 
към изданията на международните организации е устойчив. Сек-
торът успешно функционира и като Европейски документацио-
нен център в рамките на мрежата „Европа директно“. И през тази 
година от предлаганите услуги в сектора са се възползвали най-
често студентите – 46% от общия брой посещения, следвани от 
специалистите в областта на икономиката, политическите и соци-
алните науки – 15%.

● Читалня № 10 – 927 бр. (1200 бр. – 2010 г.; 1258 бр. – 2009 г.)
Намаленият брой посещения в сектор „Музикални издания“ 

– 927 при 1200 през 2010 г. се дължи на недостига на актуална 
българска и чуждестранна периодика в специалната област, нови 
нотни и аудиовизуални документи, както и сериозната конкурен-
ция на интернет по отношение на публикуването на такива доку-
менти, остарялата и амортизирана звукозаписна техника. 

● Информационен хол – 26 915 бр. (5578 бр. – 2010 г.; 2860 
бр. – 2009 г.)

Оборудваните с компютри осем места в каталожния хол про-
дължават да се използват интензивно за разни видове услуги:

- достъп до електронните каталози;
- достъп до интернет;
- ползване на дигитализираните библиотечни документи;
- извършване на различни видове справки от дежурните биб-

лиотекари. 
Броят на справочните услуги продължава да е висок, тъй като 

днес ползвателите, изправени пред множество информационни 
източници, се нуждаят от специализирана помощ. 

Във време на непрекъснати промени в света на информация-
та, качеството на библиотечните услуги повече от всякога зависи 
от служителите, които благодарение на професионализма си се 
справят успешно в динамичната ситуацията. 

Потребителите на Националната библиотека ценят възмож-
ността да ползват едновременно ресурси на електронен и книжен 
носител и да получават професионална помощ за намиране на 
необходимата им информация.

Ползване на библиотечните документи
През изминалата година количеството на заетите библиотеч-

ни материали в читалните на Библиотеката са 476 087 бр. (556 151 
бр. – 2010 г.; 490 124 бр. – 2009 г.), със 26 087 бр. повече от плани-
раните 450 000 бр., които се разпределят по следния начин:
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Читалня № 1 – 119 614 документа, от които:
● архивни документи – 108 617 док. (план 110 000);
● портрети и снимки – 1503 бр. (план 1500);
● ръкописи – 1927 т. (план 1250);
● книги – 5037 т. (план 3300);
● продължаващи издания – 1375 т. (план 600);
● старопечатни, редки и ценни издания – 1155 т. (план 2200).
Общите стойности на отчетените данни спрямо 2010 г. вари-

рат. Броят на читателските поръчки отстъпва спрямо 2010 г., но 
цифрата е приблизително колкото планираните за 2011г. Просле-
дявайки предвидените по план и отчетените материали за 2011г., 
правим констатация, че при архивните документи броят на пла-
нираните и този на изпълнените е един и същ. При ръкописите 
броят е увеличен, което се дължи на завишения брой ориенталски 
ръкописи, прегледани във връзка с издаването на „Кратък ката-
лог на източни ръкописи в НБКМ“ и проверката на ръкописи за 
идентификация и обединяване на фрагменти от служителите на 
отдел „Ориенталски сбирки“. При броя на заявките за документи 
от фонда на БИА, както и от колекцията на отдел „Ориенталски 
сбирки“ също се забелязва спад, но за сметка на това значително 
се е увеличил ползваният снимков материал. Наблюдава се увели-
чение и на поръчаните книги и периодика спрямо 2010 г.

Читални № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 – 343 776 бр., от които:
● книги – 67 037 т.; 
● продължаващи издания – 275 646 т.; 
● микроформи – 1044 бр.; 
● стандарти – 19 бр.; 
● електронни документи – 30 бр. 

Читалня № 7 – 1805 т. библиотечни материала, от които: 
● 1020 т. книги;
● 756 т. продължаващи издания; 
● 27 бр. стандарти.
 По отношение на ползваната литература – най-голям е ин-

тересът на потребителите към литературата по книгознание и 
библиотекознание, следват библиографията, полиграфическата 
промишленост и читалищното дело. Специалистите в читалнята 
оказват съдействие при провеждането на упражнения по опреде-
лени теми на студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ и УНИБИТ. Про-
явяват професионална компетентност и постигат добри резултати 
в работата със стажуващите в Библиотеката студенти.

Читалня № 8 – 3425 регистр. ед., от които: 
● 2636 бр. графични; 
● 789 бр. картографски материала.
 
Читалня № 9 – 1434 библиотечни материала, от които: 
● книги – 668 т.
● продължаващи издания – 766 т.
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От Архива на българските печатни и други издания са изпъл-

нени 172 бр., от които 127 т. книги и 45 т. продължаващи издания. 
Фондът е със специален статут, библиотечни документи се изпъл-
няват веднъж в годината със специално разрешение от Директора 
на Библиотеката.

Читалня № 10 – 5275 регистр. ед., от които: 
● аудиовизуални документи – 1361 бр.
● книги – 1309 т.
● продължаващи издания – 2605 т.
Продължаващите издания, независимо от периода на издава-

не и според дългогодишните ни наблюдения върху вида ползвани 
материали, са предпочитаният източник за актуална научна ин-
формация за потребителите ни. През 2011 г. са били са предос-
тавени за ползване 275 646 бр. (274 888 бр. – 2010 г.; 264 077 бр. 
– 2009 г.). 

Междубиблиотечно заемане
При анализ на данните от работата на двете направления – 

междубиблиотечно заемане за страната и международно между-
библиотечно заемане, можем да твърдим, че през отчетния период 
качеството на дейността е запазено, а при някои показатели е и по-
вишено. Основание за това твърдение ни дават следните резултати:

І. Междубиблиотечно заемане за страната
Получените поръчки са 828 бр. или 59% от планираните 1400 

бр. Причината за отстъплението в наблюдаваните досега пока-
затели е във въвеждането на новия споделен електронен каталог 
COBISS и ползването на Дигиталната библиотека. Освен тях голе-
мите публични и университетски библиотеки имат достъп до пъл-
нотекстови бази данни. Тези инструменти дават възможност необ-
ходимият за потребителя документ да се ползва непосредствено, 
без да е необходима поръчка. 

В резултат съотношението на изпълнените заявки към откази-
те е 73% – 27%, което е най-високата стойност на изпълнени по-
ръчки в последните години.

При поръчките за копия от периодични издания са изпълнени 
68,5% от получените, което е в рамките на предвиденото.

За да се осигурят липсващи библиотечни документи или из-
дания в подходящо състояние за целите на Дигиталната библиоте-
ка, през годината са направени 88 бр. поръчки до други библиоте-
ки при планирани 50–60 бр.

II. Международно междубиблиотечно заемане 
Планираният общ брой получени поръчки по ММЗ за чужби-

на през 2011 г. са 450 бр. Успяхме да постигнем 54% изпълнение.
Съотношението на поръчките за книги и копия е 67% – 33%, 

както бе планирано, а отказите за тях са 12%. Поръчките, които 
трябва да се получат през 2012 г. са 33 бр.

За материали от Библиотеката са получени 39 бр. поръчки, от 
които 90% са изпълнени. Отказите са 4 бр. 

Пощенската обработка е следната:
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● За страната са обработени колети 157 бр. (166 бр. – 2010 г.; 

385 бр. – 2009 г.)
● За чужбина колети – 69 бр. (30 бр. – 2010 г.; 168 бр. – 2009 г.)
● Писма – 75 бр.
Копирани са 657 страници статии.
Въведени са 982 записа в базите данни, с които достигнатият 

обем е 16 227 бр.
Това, което може да се отбележи като важно в международно-

то заемане, е, че интересът към библиотечните документи за стра-
ната не е намалял. Работата на отдела ще бъде по-ритмична при 
възможност да се използват пощенските услуги. Важно за отно-
шенията ни с колегите от други страни е коректното изпращане на 
задълженията ни по читателските поръчки.

През изминалата 2011 г. е завършен и приет новият Кодекс за 
междубиблиотечното заемане в България, който замени Правил-
ника за междубиблиотечно заемане от 1987 г. В основата на този 
кодекс са залегнали най-съвременните международни практики в 
тази дейност и основните препоръки на ИФЛА. Към Кодекса до 
този момент се присъединиха 36 библиотеки от цялата страна, ко-
ето означава, че модернизирането и регулирането на дейността на 
междубиблиотечното заемане е било крайно необходимо.

В края на октомври 2011 г. е прието ПМС № 290, което въведе 
такси в Националната библиотека за поръчките по МЗС и ММЗ и 
което доведе до оскъпяване им. В следващите два месеца се поро-
ди тенденция, потребителите да търсят междубиблиотечните ус-
луги от други големи библиотеки в София и страната, за да избе-
гнат плащането на таксите по ПМС.

♦
 След изложените факти по отчитаните показатели 

логичен е изводът, че Библиотеката достойно заема мястото 
си сред институциите, които пазят историческото и 
културното наследство на нацията. Независимо от новите 
технологии, печатният източник на информация продължава 
да бъде надежден и е особено важен фактор в сериозната 
научна работа. Потребителите на Библиотеката оценяват 
предимството да ползват едновременно ресурси на книжни и 
електронни носители, както и да получават професионална 
библиографска помощ.

 Според дългогодишните ни наблюдения върху вида 
ползвани материали продължаващите издания, независимо от 
периода на издаване, са предпочитаният източник за актуална 
научна информация за читателите ни. 

 Причина за наличието на едно основно ядро от 
специалисти – 58% (52,71% – 2009 г.) от общия читателски 
състав, е осигурената възможност за достъп до интернет 
и локалните бази данни и оттук – налагащият се извод за 
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необходимостта от по-голям брой оборудвани с компютри 
читателски места и създаването на по-добри условия за четене: 
удобни столове, локално осветление, климатизация и т.н.

 Създаването на дигитални ресурси и осигуряването 
на достъп до тях през сайта на Библиотеката дава уникална 
възможност за четенето на дигитализирани годишнини от 
продължаващи издания, чиито книжни тела не могат да се 
ползват от читатели.

 Наложително е подвързването на търсените заглавия 
на периодични издания. Ползването им с временна подвързия 
неминуемо води до загуба на отделни броеве, откъсване на 
страници и затруднява подреждането и съхранението им във 
фонда на Библиотеката.

 Необходимо е да се осигуряват нужните средства 
както за абонамент на чуждестранни периодични издания 
в традиционен или електронен вид, така и за разходи за 
междубиблиотечно заемане. 

 Липсата на място за библиотечните документи е един 
от основните проблеми, който с всяка изминала година се 
задълбочава и ще окаже пагубно въздействие върху тяхното 
състояние и съхранението им като историческо и културно 
наследство. Неотложен е въпросът за подобряването 
състоянието на книгохранилищата (асансьорът в 
хранилището на основния фонд изисква неотложен ремонт).

Информационно обслужване

Справочно-библиографското и информационното обслужване 
в Националната библиотека включва :

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

● поддържане на справочния апарат;
● обновяване на сайта на библиотеката с цел използването му 

за информационно обслужване. 
Тези три основни направления са насочени към осигуряване 

на пълно, качествено и бързо удовлетворяване на информационни-
те потребности на нашите потребители, съобразено с техния про-
менящ се профил. През последните няколко години се запазиха 
двете очертали се тенденции – нарастване броя на дистанционни-
те потребители и на техните изисквания към вида, съдържанието 
и формата на предоставяне на заявените услуги. Затова продължи-
хме да развиваме информационното обслужване в електронна сре-
да. Това означава повишаване на информационните възможности 
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на сайта чрез непрекъснато актуализиране на рубриките в него и 
на предлаганите онлайн услуги – ползване на електронния ката-
лог, базите данни по абонамент, Дигиталната библиотека, на някои 
от изданията на Библиотеката. Публикуваната карта на сайта вече 
предоставя възможност за лесно и бързо ориентиране в структура-
та, основните дейности и предлаганите услуги. 

Въвеждането на функцията „Попитай библиотекаря“ на сай-
та на Библиотеката допринесе за увеличаването на запитванията 
за справки. Посоченият електронен адрес се следи непрекъснато 
от направление „Библиографско и информационно обслужване“ 
(БИО), като всеки ден се отговаря на зададените въпроси.

На разнообразните потребителски изисквания отговорихме с 
различни информационни услуги: изработване на тематични библи-
ографски справки, тематични справки с предоставяне на пълнотек-
стова информация, библиографско издирване, придружено с елек-
тронна доставка на документите, пакети с документация по различни 
проекти, библиографски консултации и др., като използвахме различ-
ни форми на традиционно и виртуално справочно обслужване.

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

Подготовка на информационни продукти 
Информационните продукти (писмени тематични библиограф-

ски справки, тематично търсене в автоматизираните бази данни 
(собствени и по абонамент), фактографски справки, пакети с доку-
ментация, информационни бюлетини, библиографски указатели и 
др.) бяха подготвени в направление „Библиографско и информа-
ционно обслужване“. Общият им брой е 10 863, от които 799 пис-
мени информационни продукта и 10 064 – справки по автоматизи-
рани бази данни.

* Писмени тематични библиографски справки – 129 бр.
* Ретроспективни тематични библиографски справки: 
Справки чрез автоматизирано търсене – 127 бр.
* Текущи библиографски справки – 2 бр. 
Нови справочници в НБКМ – 1 бр., 69 загл.
Библиографски справки – 1 бр., 170 загл.
* Пакети с документация – 115 бр. 
* Фактографски справки – 204 бр. 
* Библиографско издирване с електронна доставка на доку-

менти – 30 бр.
* Отговори на писма – 320 бр.
* Автоматизирано информационно търсене в бази данни на 

Библиотеката, в онлайн бази данни и в други интернет ресурси 
– 10 064 бр. (тук не се включва търсенето на материали за Булга-
рика, както и търсенето по време на дежурствата на информаци-
онното гише, а само търсенето, проведено в отделите във връзка с 
изработването на информационни продукти).
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* Информационни бюлетини – „Криминология и кримина-

листика“, публикуван на сайта на НБКМ. За бюлетина „Нови зако-
ни в западноевропейските страни и САЩ“ са издирени, описани, 
преведени и класирани 297 закона.

* Библиографски указатели: 
● „България в чуждата литература (Булгарика)“ 2004/2005 г. 

За подготовката на указателя са извършени следните дейности: из-
дирване в електронни каталози и бази данни в интернет, както и в 
печатни източници; проверка на дублетност; редактиране на запи-
си; превод; класиране; вмъкване в картотеките, въвеждане – общо 
217 раб. дн. Въведени и проверени са 950 записа. Регулярно са 
преглеждани постъпилите в Библиотеката нови книги, извършена 
е референтска дейност – 46 раб. дн.

● Биобиблиография „Н. Вапцаров“ – БИО (отдел „Информа-
ция по култура, наука, образование и Булгарика“) участва в указа-
теля в частта за преводи на Н. Вапцаров в чужбина. Всички биб-
лиографски описания са редактирани (общо 330) и са подготвени 
показалци – на заглавията, на езиците и имената. Направена е и 
обща редакция на целия указател (и частта за публикации от и за 
Н. Вапцаров в България).

● По заявка на „Дом-паметник Й. Йовков“ се състави библи-
ография на преведените и издадени в чужбина произведения от 
Й. Йовков след 1980 г. Броят на откритите публикации е 260, като 
за целта са прегледани онлайн каталозите на национални, универ-
ситетски и специални библиотеки, специализирани бази данни и 
печатни монографии и продължаващи издания. Всички описания 
са уточнени и редактирани, а заглавията на Йовковите творби – 
преведени.

* Библиографско издирване с копиране на материали – 1 бр.
По темата „Наркотици и наркомании“ са прегледани de visu 

3615 бр. вестници по предварително уточнен списък и открити 
1349 бр. материала, от които са направени ксерокопия. Библиог-
рафският списък включва 1337 описания. Темата се разработи от 
всички сътрудници в двата отдела.

Към посочените продукти трябва да отчетем и 106 бр. справ-
ки по автоматизираните бази данни, извършени в направление 
„Специални колекции“, и 2016 бр. такива справки, извършени в 
направление „Библиотечно обслужване“.

Общият брой на всички справки, свързани с информаци-
онното обслужване, е 12 209.

Устна информация
Извършени са 8037 бр. устни справки и консултации. Те се 

разпределят по следния начин : 
● Устни справки – 6352 бр. Извършват се във всички направ-

ления, отговорни за обслужането и включват насочващи, адресни, 
справки за уточняване на библиографски данни и други. В направ-
ление „Библиографско и информационно обслужване“ са даде-
ни 2661 бр. справки, в направление „Библиотечно обслужване“ 
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– 3008 бр. справки, в направление „Специални сбирки“ – 683 бр. 
справки.

● Библиографски консултации – 1685 бр. – в „Библиографско и 
информационно обслужване“ – 1557; в „Специални колекции“ – 128. 

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

Устната информация се предоставя основно при дежурства на 
информационното гише (262 раб. дн., вкл. съботни), на регистра-
ционното гише, както и по телефона. 

Справочен апарат
Справочният апарат на библиотеката включва поддържането 

на каталога на справочните издания, колекциите от справочниците 
в подръчните фондове и справочните складове, поддържането на 
справочни картотеки и на електронен архив на писмените тема-
тични справки. Дейността се извършва в направление „Библиог-
рафско и информационно обслужване“. 

● Обработка на справочници: обработени нови – 260; сиг-
нирани нови – 438; вмъкнати в каталога на справочниците – 190; 
преглед на нови книги – 12 раб. дн.

През август се извърши значителна работа по отчисление 
на справочници от фонда на Библиотеката: нови отчисления 
на справочници от читалня № 4; пресигниране на отчислените 
справочници, нанасяне на поправките, подреждане в справочния 
склад и вмъкване на фишовете в справочната каротека – 131 т.; 
отразяване на отчислени справочниици от чит. № 5 и чит. № 6 
в каталога и проверка – 30 т.; проверка и подреждане на спра-
вочниците в БИО, каталожния хол, чит. № 3 (справочен склад) и 
справочния склад; сигнатурна проверка на справочници от спра-
вочния склад в читалня № 5 (редакция, вмъкване на фишове в 
справочната картотека ) – 656 т.; подреждане на стари отчислени 
справочници в справочния склад; отчисления на стари норматив-
ни актове в отдел „Правна и икономическа информация“ – 65 т.; вмък-
нати нови справочници с нормативни актове – 70 т.; подготовка 
за подвързия на българския и чуждестранни държавни вестници – 
(167 бр., от които 102 бр. Държавен вестник на Р. България). Над 
900 бр. от La gazzetta ufficiale repubblica italiana са отчислени и 
подредени в склада

● Справочни картотеки – консултации от в. „Труд“ и „24 часа“ 
– 276 бр.; картотека за Националната библиотека – 30 раб. дн.; 

● Поддържане на електронен архив на изготвените справки – 
10 раб. дн.

♦
	 През изтеклата година са изпълнени всички 

основни задачи, свързани с информационното обслужване на 
локалните и дистанционни потребители на Библиотеката. 
Категориите потребители, които Библиотеката обслужва, се 
запазиха и през 2011 г. Те са:
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- български държавни институции – министерства, 

органи за местно управление, съдебна власт;
- дипломатически представителства у нас; 
- научни и културни институти, неправителствени 

организации; 
- преподаватели и научни работници;
- издателства, медии; 
- студенти, специалисти и др. 

 Тематични справки (библиографски и пълнотекстови), 
фактографски справки, пакети с документация са подготвени 
за органи на съдебната и изпълнителната власт, посолства 
(американско, финландско, датско, норвежко, арменско), 
културни институти (Музей на народните художествени 
занаяти – Троян, Дом-паметник Й. Йовков – Добрич, 
Гьоте институт), издателства (АсиПринт, Ентусиаст и 
др.), университети (НБУ, Софийския университет, ПУ „П. 
Хилендарски, Национална художествена академия, НСА „В. 
Левски“ и др.), фирми (Крестън Бул Мар, Медия С СМВ, 
Прогрес Файнанс, Тайгъл-България и др.), както и за частни 
лица – преподаватели, докторанти, студенти, специалисти. 
Все по-доброто познаване и пълноценно използване на 
локалните автоматизирани бази данни и на електронния 
каталог на Библиотеката, както и на електронните ресурси, 
за които имаме абонамент – базите данни от EBSCO, ISI 
Web of Knowledge, Emerald, са основната предпоставка за 
качественото им изпълнение. 

 Във връзка с процедури за професори и доценти са 
направени редица справки за цитирания на преподаватели в 
НБУ, Софийския университет, Медицинска академия – София, 
УМБАЛ „Царица Йоана, Медицински университет – Варна, 
Военно-медицинска академия и др. Справките са свързани с 
цитирания в български и чужди публикации, поради което 
се наложи търсенето да бъде проведено в специализираните 
чуждестранни бази данни, но и да бъдат прегледани de visu 
много голям брой български научни списания, материали 
от конференции и монографии. Натрупаният опит и 
непрекъснатото проучване на възможностите за търсене 
позволиха справките за цитирания да бъдат изпълнени 
качествено. Всички изисквания на потребителите за 
наукометричен анализ чрез откриване на h-index на авторите 
и Impact factor на списанията, в които те публикуват, са 
изпълнени.

 За да отговорим на наложилата се тенденция в 
справочно-информационното обслужване през последните 
години – подпомагане самостоятелната работа на 
дистанционните потребители, продължи издирването на 
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качествени интернет ресурси на свободен достъп и тяхното 
организиране в дигитална колекция от справочници, 
достъпна от сайта на Библиотеката („Полезни адреси в 
интернет“). От друга страна, така разширяваме ресурсната 
база за обслужването и повишаваме качеството на 
подготвяните от нас информационни услуги.

 Опитът за увеличаване на броя на справките, получени 
чрез различните форми на виртуално справочно обслужване 
(електронна поща, уеб формуляри, използване на дигитални 
колекции), е успешен – повече от половината от заявките за 
справки са получени по електронен път.

 Общият брой на подготвените продукти и проведени 
търсения в различни електронни ресурси като цяло се 
запази, но се наблюдава увеличаване на фактографските 
справки, отговорите на писма (в повечето случаи съдържащи 
библиографски описания по зададена тема или насоки за 
самостоятелно издирване), както и на библиографското 
издирване с електронна доставка на документи – за сметка на 
леко намаление на писмените тематични справки. 
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Комплектуване и развитие на колекциите

За 2011 г. в основния фонд на Библиотеката са постъпили 
14 698 регистрационни единици документи. От тях – 12 012 тома, 
са книги, 2675 тома. продължаващи издания. В специалните ко-
лекции на чуждестранните официални издания са постъпили 246 
заглавия/281 тома книги, 90 заглавия/162 тома годишници, 108 
заглавия/178 тома списания, 26 заглавия/206 броя електронни 
документи, нови заглавия периодика – 12. Българските официал-
ни издания включват следните новопостъпили документи: книги 
– 234 заглавия/234 тома. В сектор „Музикални издания“ новопос-
тъпилите документи са: книги – 106 заглавия/106 тома (98 депо-
зит, 3 дар, 5 обмен), продължаващи издания – 80 заглавия/127 бр. 
Радващо е, че в края 2011 г. са закупени 6 броя DVD и 19 броя CD 
на обща стойност 997,00 лв. по проекта на МК „Библиотеките – 
центрове за четене и информираност“. В сектор „Графични и кар-
тографски издания“ са постъпили 87 графични издания, от които 
по начин на доставяне: депозит – 58, покупка – 6, обмен 19, дар 
– 4; по вид – 87 албума. В картографската сбирка са постъпили 2 
атласа. В сектор „Издания по библиотечно дело“ набавените до-
кументи са: книги – 87 заглавия/87 тома по депозит и 6 заглавия/6 
тома дар; продължаващи издания – 42 заглавия/43 тома текущо 
регистрирани – 325 бр. служебни и непубликувани документи – 12 
заглавия/12 тома.

 В Архива на българските печатни и други видове издания по-
стъпленията се разпределят, както следва: книги – 4272 б. ед., гра-
фични издания – 62 б. ед., картографски издания – 45 б. ед., нотни 
издания – 12 б. ед., електронни издания – 105 б. ед. В Архива на 
продължаващите издания са получени, както следва: регионални 
и централни вестници – 26 156 б. ед. списания, периодични сбор-
ници, годишници, бюлетини – 5288 б. ед. Известен брой докумен-
ти, предназначени както за основния фонд, така и за специалните 
колекции, очакват регистрация в електронния каталог съобразно 
изискванията, които налага работата с COBISS3. Набавени са 23 
тома книги и 80 тома липси на основния фонд. На разположение 
на читателите са били 11 електронни бази данни.

Комплектуване на документи на български език чрез де-
позит

За отчетния период в основния фонд са постъпили 10 721 
заглавия/10 892 тома книги на български език и 236 заглавия/236 
тома по депозит на Европейските институции и ООН на чужди 

Състояние на библиотечните фондове 
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езици. В COBISS са регистрирани 1043 заглавия/41 919 бр. списа-
ния и бюлетини, регионални вестници и списания, предназначени 
за основния фонд и читалните на Библиотеката. Изработена е Ин-
струкция за пътя на периодичните издания, получени по депозит и 
предназначени за архива.

Комплектуване на документи чрез покупка
През ноември се получиха средства по Програмата на Минис-

терството на културата „Библиотеките – съвременни центрове за 
четене и информираност“ в размер на 50 000 лв. като беше напра-
вен абонамент за чужди периодични издания и закупени 255 за-
главия/958 тома книги за книгообмен и основния фонд, които ще 
бъдат регистрирани в електронния каталог през 2012 г.

За съжаление през отчетния период Библиотеката остана без 
абонамент за чуждестранна периодика. Продължи се абонаментът 
на 11 on-line бази данни като SCOPUS, PROQEST, EBSCO.

Абонирани са 131 заглавия в 529 заглавия български продъл-
жаващи издания за международен книгообмен 48 заглавия/73 тома 
за читалните на Библиотеката. Въпреки че част от абонамента 
все още не е платена, трябва да отбележим коректната работа на 
„Доби прес“ по доставянето на абонираните заглавия.

Комплектуване на документи чрез международен книго-
обмен

През изтеклия период осъществявахме книгообмен със 104 
библиотеки от 36 държави. Получените книги по обмен са общо 
681 заглавия/706 тома. В сравнение с 2010 г. (779 заглавия/828 
тома) намаляването на обема на постъпленията е очевидно. Наба-
вените чуждестранни документи обаче имат висока научна и худо-
жествена стойност, съответстват на профила на комплектуване и 
обогатяват колекциите на Библиотеката. Българските книги, наба-
вени за изпращане в чужбина са 1326 заглавия/1720 тома. Голяма-
та разлика в баланса се обяснява с по-високите цени на чуждес-
транните издания. 

Международният книгообмен с библиотеките на Великобри-
тания, САЩ, Япония се характеризира с активизиране и динамич-
ност. След изпращането на набавените продължаващи издания и 
книги за периода 2007–2010 г. в Британската библиотека и библи-
отека Бодлеана в Оксфорд фактически книгообменът с тези биб-
лиотеки се възстанови. 

Като резултат от финансовата подкрепа на фондация „Амери-
ка за България“, се осъществяваха връзките с Конгресната библи-
отека, Stanford University, Indiana University, Berkeley University of 
California, University of Washington Libraries, Seattle. През отчет-
ния период във фонда на НБКМ са получени и регистрирани общо 
за обмен и дар от англоговорящи страни 141заглавия/154 тома.

През 2011 г. е прекратен книгообменът с Националната биб-
лиотека на Финландия и Harward Law Library по тяхно предложе-
ние. 

В книгообменните взаимоотношения с основните партньори 
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от Германия, Австрия и Швейцария не настъпиха промени през 
2011 г. Немската национална библиотека, Австрийската нацио-
нална библиотека, Държавната библиотека в Берлин и Баварската 
държавна библиотека са отново най-активни. Двустранното съ-
трудничество с останалите библиотеки от немскоговорящи страни 
се изразява предимно в обмена на продължаващи ресурси. Скъпи 
и високостойностни периодични издания получаваме от Академи-
ята на науките в Гьотинген и от Института за Югоизточна Европа 
в Регенсбург. През 2011 г. са получени и регистрирани във фонда 
на НБКМ общо по обмен и дар 138 заглавия/141 тома чуждестран-
ни документи от немскоговорящите страни. 

През 2011 г. попълването на фондовете на библиотеката с 
документи на романски и др. езици се осъществяваше основно 
по линия на международния обмен. За фонда на НБКМ са реги-
стрирани 95 тома/102 заглавия на френски, италиански, испански, 
турски език. Изминалата година беше трудна и динамична за от-
ношенията с библиотеките и културните институти от Франция, 
Италия, Испания, Гърция и Турция. 

Френската национална библиотека, от която през годините са 
получавани изключително ценни художествени и научни издания, 
ограничи книгообмена си с нас. През 2011 г. от нея са получени 
3 оферти, от които е направен подбор и поръчки на 36 издания за 
около 962 евро (според клаузите на договора), получавани са и 
10 заглавия продължаващи ресурси. С други френски библиотеки 
се обменяха предимно периодични ресурси. Въпрос на културна 
политика е и традиционното поддържане на обмен с важни парт-
ньори от Белгия, Испания и Италия.

При получаването на документи от Русия, Украйна, Бела-
рус, Прибалтика, Закавказието и Средна Азия също се наблюдава 
спад в сравнение с 2010 г. През отчетената година са набавени 
212 заглавия/230 тома книги. Националната библиотека развива 
дългогодишни обменни взаимоотношения с 20 големи библиотеки 
от Русия, Беларус и Украйна. Най-важните доставчици на руска 
литература за нас са Държавната руска библиотека в Москва, На-
ционалната библиотека в Санкт Петербург, ИНИОН, Академия на 
науките на Русия, ВГБИЛ. 

Делът на книгите и периодиката, набавяни от бившите съ-
ветски републики, е малък по обясними причини. Литературата, 
издавана на съответните национални езици, се комплектува пре-
димно в областта Булгарика. Книгообменът се развива неритмич-
но и броят на набавените заглавия намалява. От тези страни във 
фонда на Националната библиотека постъпват предимно издания 
на руски, английски или други предпочитани езици. Като най-ак-
тивни партньори могат да се отбележат националните Библиотеки 
на Армения, Азербайджан и Казахстан. Във фондовете на Библио-
теката са постъпили 17 заглавия/17 тома, получени като обмен и 
дарения.

По отношение на книгообмена със славянските, балканските 
страни и някои страни от Източна Азия (Китай, Монголия, Виет-
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нам) и Куба особена промяна в тенденциите не се отбелязва. През 
2011 г. от тези страни са набавени и регистрирани 79 заглавия/84 
тома. Стремежът за балансиран книгообмен е основна цел на 
референта за съответните региони. Културно-историческата бли-
зост и интереса на партньорските институции са важни мотиви за 
осъществяване на по-активни контакти. По-голямата част от тези 
библиотеки имат сериозни славистични колекции и наличието на 
български документи в тях е задължителен признак за пълнота.

Общо получаваните чуждестранни продължаващи ресурси 
по обмен през 2011 г. са 437 заглавия. И тук основния начин на 
набавяне е обменът. През годината са получени и 8 нови заглавия 
периодика, предложени от партньорите по линия на международ-
ния книгообмен, за които съответно са създадени библиографски 
описания в COBISS3.

Комплектуване на документи по вътрешен книгообмен
По вътрешен книгообмен са получавани 14 заглавия българ-

ски продължаващи издания. Получените по този начин книги са 
28 заглавия/ 54 тома. Много добре се развива тази форма на взаи-
модействие с библиотеката на Софийския университет, регионал-
ните библиотеки във Велико Търново, Добрич, Силистра.

Комплектуване на документи чрез дарения
Общото количество на дарените и регистрирани в електрон-

ния каталог през 2011 г. чужди книги са 284 заглавия/392 тома. 
Голяма част от дарените книги са от частни лица, което говори 
за престижа на Националната библиотека. Традиционно голям е 
делът на книги, подарени от автори и читатели на Националната 
библиотека от Балканите и Русия. Богати дарения получихме от 
Посолствата на Република Ирландия, Посолството на Република 
Индия и Посолството на Кралство Тайланд. През 2011 г. много 
периодични издания са получавани като дар. По проекта JDP са 
получавани 24 издания, от Британския съвет – 6, от Френския кул-
турен център – 12, от Гьоте институт – 16 и др.

Получените като дарения български книги за основния фонд 
са 116 заглавия/118 тома., а за международен книгообмен са 748 
заглавия/2078 тома. Като по-големи дарители на българска литера-
тура се очертават издателство „Сиела“, Археологическия институт 
на БАН, Главно управление на архивите.

Регистриране и каталогизиране на документите в систе-
мата COBISS3

Всички регистрации на получаваните български и чужди 
продължващи ресурси и книги са извършвани чрез системата 
COBISS3. За 2011 г. колегите от Комплектуване на чуждестранна 
литература са създали 756 библиографски записа на чуждестран-
ни документи за ниво каталог. Работата се състоеше и в създаване 
на 920 авторски записа за лицата с авторска отговорност в базата 
AU, консултации със специалисти по предметизиране и инде-
ксиране. Съставени са 37 списъка с обработените чуждестранни 
документи – 756 описания. Естествено работата по описанието на 
новопостъпилите ресурси претърпя и значителни промени, про-
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излизащи от изискванията на новия софтуерен продукт. Създава-
нето на контролен запис за име (имена на лице/лица) става част от 
процеса каталогизация на постъпващите ресурси в базата, а то е 
съпроводено от издирване на информация в различни източници 
и съответно изисква и по-голямо внимание и работно време. Пъл-
нотата на библиографския запис на ниво каталог включва и пълен 
семантичен анализ на съдържанието в блок 6ХХ – предметизира-
не и класиране на ресурса. В отдела няма специалист за семантич-
на обработка на документите и това затруднява ефективността и 
качеството при създаване на записа. Практикуваното досега пре-
даване на документи за каталоггизация (за определяне на предмет-
на рубрика и пълен класификационен индекс ) подпомага работата 
ни, но е уместно да се намери по-ефективно решение. Нашето 
предложение е да има специалист по семантична обработка на ре-
сурсите и в отдел „Комплектуване на чуждестранни документи“. 

Работата по обработването на продължаващите ресурси изисква 
и създаване на нови полета, извършване и на текущи редакции в 
записите. В системата COBISS3 са извършени и регистрации на 
208 заглавия продължаващи официални издания, които постъпват 
във фонда като депозит (Библиотеката е депозитна библиотека за 
големите международни организации ЮНЕСКО, ООН и др.). 

Разпределение на даренията за страната
Отдел „Комплектуване на българска литература“ редовно 

осъществява разпределение на дарения от български издателства 
за библиотеките в страната. През 2011 г. са предоставени 203 за-
главия нови книги/3511 тома. Тази цифра е по-голяма в сравнение 
с предходните години, което показва, че българските творци и 
издатели не са загърбили проблемите на библиотеките. 

Преразпределени за библиотеките в страната са 3800 тома 
дарения на частни лица, които не са необходими за фонда на Биб-
лиотеката. Оферирани за българската общност в Чикаго и изпра-
тени са 400 тома книги като дарение за обогатяване фондовете на 
българските библиотеки там.

Проблеми с транспортирането на колетите с книги и пе-
риодични издания

В трудните условия на криза чрез Централна поща са изпра-
тени 2323 броя колети, като голямата част са заплатени с дарения, 
а 5000 лв. – от проекта на Министерството на културата. Трябва да 
споменем следните частни лица и институции, подпомогнали пре-
даването на колети с български издания в библиотеките партньори:

Фондация „Америка за България“ предостави 4500 лв. за из-
пращане колети на Конгресната библиотека.

Университетската библиотека в Сиатъл заплати пощенските 
разноски за книгите и периодичните издания, предназначени за 
тях.

За всички библиотеки в Германия получихме неоценимо съ-
действие от фондация „Фридрих Еберт“.

Асоциацията на българските училища в чужбина ни оказа 
помощ, както следва:
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За Британската библиотека получаваме неколкократна по-

мощ от издателство „Летера“ и Народна библиотека „Иван Вазов“ 
– Пловдив с придвижване на подготвените колети до Пловдив 
и оттам – с транспорт на фирма „Вентекс“ (със съдействието на 
г-жа Милена Везенкова – директор на училищата „Васил Левски“ 
и „Розова долина“ – Лондон, Великобритания и г-жа Снежина 
Мечева – директор на училището към посолството на Република 
България) – до Лондон. С помощта на Посолството в Лондон са 
транспортирани и дължимите документи до Оксфорд – библиоте-
ка Бодлеана.

За Френската национална библиотека – с помощта на авто-
бусна фирма „Карат С“ колетите са транспортирани до Париж, а 
там са посрещани и предадени в библиотеката от Калина Салмон 
– президент на българското училище „Васил Левски“ в Париж.

За Австрийската национална библиотека ни помогна д-р Ири-
на Владикова – директор на Българското училище във Виена.

За Националната библиотека в Букурещ колетите се транс-
портират за трета поредна година от Регионална библиотека – Си-
листра.

В полската Национална библиотека българските печатни из-
дания са предавани чрез Полския културен институт в София.

Издателство „Борина“ и Чешкият културен център ни съдейства-
ха през цялата година за регулярно предаване на пратките в Прага. 

Унгарският културен институт в София се ангажира с преда-
ването на документите, предназначени за обмен с Националната 
библиотека на Унгария.

За предаването на документите по обмен в Националната 
библиотека в Братислава пое ангажимент г-жа Елена Арнаудова – 
директор на Българския културен център – Братислава.

 Българската общност в Чикаго, на която предоставихме бъл-
гарски книги като дарение, пое транспортирането на нашите коле-
ти до университета в Чикаго, но след това се взе двустранно реше-
ние за прекъсване на обмена.

Най-голямо постижение е изпращането на 1000 колета с кни-
ги и периодични издания, събирани от 2007 г. насам, до Москва 
и Санкт Петербург. Съдействие в тази насока оказаха г-н Желю 
Добрев – председател на Българо-руската търговско-промишлена 
палата и лично капитан Янко Георгиев – изпълнителен директор 
на „България Ер“. Колетите се транспортираха безплатно. Трябва 
да отбележим и решителната намеса на Културния институт на 
МВнР в лицето на г-жа Силвия Михайлова.

 Установи се връзка с фирмата „Приста Ойл холдинг ЕООД“ – 
Русе, която пое задължението да превози натрупаните от няколко 
години колети за Украйна. За транспорта на пакетите до Русе пое 
ангажимент автотранспортната фирма „Юнион Ивкони“.

 Проблемът с транспорта за Белград и Скопие е доста серио-
зен, тъй като с тези две съседни страни обменът е доста активен, 
но затова разчитаме на активното сътрудничество с Културния 
институт на МВнР.
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♦
 Получихме значителна помощ от Министерството на 

културата чрез програмата „Българските библиотеки – цен-
трове за четене и информираност“, което допринесе значител-
но както за обогатяване на колекциите, така и за закупуване 
на стойностни документи за международен книгообмен.

 Като значително постижение през 2011 г. можем да отбе-
лежим уреждането на голяма част от начините за придвижва-
не на пратките до книгообменните партньори.

 И през отчетния период в Направлението се осъществи-
ха много инициативи за развитието на международния книго-
обмен и осигуряването на дарения.

Каталогизация 
 
След успешното стартиране на системата COBISS.BG, като 

първи етап от проекта „Виртуална библиотека – България“, 
приоритет в работата по каталогизирането на документите в 
направление „Каталогизация“ стана завършването й. С цел оп-
тимизиране на работните дейности и уеднаквяване на каталоги-
зационната практика в Библиотеката, съобразно изискванията 
на системата COBISS, се извърши и структурна промяна. След 
извършен подробен анализ се взе решение за обединяване на 
всички дейности, свързани с каталогизиране на библиотечните 
документите в едно структурно звено. От май 2011 г. всички 
дейности по библиографската, семантичната и техническата 
обработка и регистрацията на постъпилите документи по депо-
зит започнаха да се извършват в направление „Каталогизация“, 
като служителите в сектори „Първична библиографска регис-
трация“ и „Регистрация и техническа обработка“ към отдел 
„Депозит“ в направление „Национална библиография“ се пре-
насочват в направление „Каталогизация“. 

Създаване, контрол и редакция на библиографски записи 
за каталог

В направление „Каталогизация“ се създават и редактират 
всички библиографски записи за каталог в локална база данни 
Национална библиотека и контролните записи с имената на бъл-
гарските и чуждестранните автори. В Направлението се извършва 
и окончателната редакция на библиографските записи за постъ-
пилите чуждестранни библиотечни документи, създадени в други 
структурни звена на Националната библиотека.

В база данни Национална библиотека в системата 
COBISS.BG са създадени:

– 9008 библиографски записа за каталог на книги, официални 
издания и нови заглавия периодични издания;



30
– класирани по УДК и предметизирани 8768 бр. книги и офи-

циални издания; 
– рекактирани 8379 бр. класификационни индекси и 8379 бр. 

предметни рубрики;
– създадени 3172 бр. нови контролни записа с имена на лица 

с авторска отговорност в нормативна база данни AU/ISIS;
– редактирани 4498 бр. контролни записа в същата база;
– контрол и редакция на 10 730 библиографски записа за бъл-

гарски и чуждестранни книги и официални издания;
– въведени и редактирани са данните за основните фондове и 

специалните колекции:
● сигнирани 6249 тома книги за основен фонд;
● сигнирани 6601 тома книги за архив;
● сигнирани 225 тома периодични издания за фондовете на 

специалните колекции;
● сигнирани 675 тома книги и официални издания за фондо-

вете на специални колекции;
● редактирани 333 бр. сигнатури;
● изработени 3131 бр. етикети;
● в 8959 библиографски записа е активиран статусът за дос-

тъп на библиотечните документи в основен фонд и в 1039 записа 
– на статуса на архивния екземпляр.

Каталогизирани документи*
Видове документи Общо Български Др. кирилица Латиница

Книги и офиц. идания 8879 8185 4 690
Периодични издания 129 120 9
Всичко 9008 8305 4 699

*Данните включват само създадените в Направление „Каталогизация“ 
библиографски записи.

След конвертиране на базите данни за периодични издания в 
COMARC формат и след тяхното тестване са установени пробле-
ми и пропуски във въведените данни, поради което на един слу-
жител в направление „Каталогизация“ се възложи и допълнителна 
задача по редактиране на голяма част от съществуващите записи. 
Поради големия обем редакцията ще продължи и през следващата 
година.

Нормативни бази данни
Втората отговорна дейност в направление „Каталогизация“ е 

контрол и редакция на изгражданата в Националната библиотека, 
а в бъдеще и от кооперираните библиотеки, нормативна база дан-
ни с контролни записи на имената на български и чуждестранни 
автори и на Контролния файл на предметните рубрики. Цялостни-
ят контрол и редакция на записите се осъществяват от отдел „Кон-
тролни файлове“.

И през 2011 г. основните задачи са свързани с контрол и ре-
дакция на създадените записи с цел идентифициране на всеки 
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автор и създаване на стандартизирана форма на авторска редна 
дума. Продължи и планираната дейност, свързана с редакцията и 
подготовката на контролните записи за тяхното окончателно кон-
вертиране в COMARC формат. Завършена е планираната основна, 
формална и съдържателна редакция на записите, създадени преди 
2011г. и с това нормативните бази са подготвени за окончателно 
конвертиране. Поставено е началото на текущ контрол и редак-
ция на създаваните нови контролни записи с имена на автори във 
всички структурни звена на Библиотеката.

През 2011 г. база данни AU/ISIS е нарастнала с 5999 
контролни записа.

● Общият брой на записите е 122 040.
● Редактирани са 5923 контролни записа по 25 нови библиограф-

ски източника.
● Открити са 398 бр. дублетни записа и 105 бр. празни запи-

са, запълнени отново.
● Въведените нови контролни записи са 734.
База данни THES/ISIS е нарастнала с 47 записа за нови 

предметни рубрики. Общият брой на записите в базата е 15 788.

През 2011 г., след инсталиране на електронния каталог 
COBISS/OPAC, се взе решение да продължи паралелното поддър-
жане на традиционните служебни каталози. В служебните азбучни 
каталози са:

● вмъкнати 37 995 бр. каталожни картички;
● пресигнирани 1829 бр. каталожни картички;
● отразени липси за 49 тома документи, 19 тома многоекзем-

плярни и 209 тома отчислени библиотечни материала;
● в каталога на периодичните издания са вмъкнати 45 бр. ка-

таложни картички с описания на нови заглавия.
Благодарение на усилията на служителите в направление „Ка-

талогизация“ се преодоля закъснението при вмъкването на част 
от изработените през 2010 г. каталожни картички, което същест-
вуваше поради насочване на вниманието към създаване на нови 
билиографски записи и инсталирането на електронния каталог 
COBISS/OPAC в реална среда.

 
Във връзка с развитие на проекта „Виртуална библиотека – 

България“, служители от направление „Каталогизация“ извършиха: 
– Превод и редакция на необходимите нормативни и ин-

структивни документи и правила за библиографско описание на 
различни видове документи. Преведен и редактиран е Между-
народният стандарт за библиографско описание ISBD, 2010 и на 
Правилата за съставяне на библиографско описание на звуко-
записи, кинофилми и видеозаписи, картографски ресурси и на 
нотирана музика.

– Извърши се тестване на българската версия на интерфейса 
на електронния каталог COBISS/OPAC и са подготвени примери с 
типични и повтарящи се неточности в превода на български език.
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– Актуализирана е информацията за системата от електронни 

и традиционни каталози на сайта на Националната библиотека. 
 
♦
 През 2011 г. продължи изпълнението на основните зада-

чи по каталогизация на постъпващите в Библиотеката доку-
менти, изграждането и поддържането на електронния каталог 
COBISS/OPAC и на традиционните служебни каталози. 

 С цел оптимизиране и по-бързо достигане на набавени-
те документи до читателите се извърши структурна промяна, 
с която всички дейности по семантичната и библиографската 
обработка и регистрация на библиотечните документи са обе-
динени в направление „Каталогизация“. 

 В съответствие с настъпилите промени са актуализира-
ни вътрешните нормативни документи на Направлението.

 Завършена е планираната основна, формална и съдър-
жателна редакция на контролните записи в нормативните 
бази с имената на българските и чуждестранните автори и 
на предметните рубрикиса за окончателно конвертиране в 
COMARC формат.

 В резултат на положените усилия една година след 
включване в системата COBISS.BG е постигната целта, дей-
ността по каталогизиране, обработка и предаване за ползване 
от читателите на постъпилитe в Националната библиотеката 
документи да бъде извършвана в рамките на един календарен 
месец.
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Национална библиография на България

Основните задачи, които изпълнява направлението „Национална 
библиография“ са свързани с контрола върху спазването на Закона 
за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други 
произведения; получаването, разпределянето и изпращането на 
депозираните екземпляри на определени библиотеки в страната; 
създаване на бази от данни; изработване 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 библиографски указатели; 
сътрудничеството в международните системи ISBN, ISSN, ISMN 
и Index Translationum; участието в подготовката на библиотечно-
библиографски стандарти, класификационни схеми и други видове 
нормативни документи. 

Основни и специфични дейности:

Контрол върху приложението на Закона за задължително 
депозиране на екземпляри от печатни и други произведения

През 2011 г. по депозит в НБКМ са разпределени 360 211 б.е. (от 
тях 85 730 б.е. във фондовете на НБКМ, а 274 481 б.е. са изпратени 
на депозитните библиотеки в страната). Набавени издания в резултат 
на извършването на контрол по Закона за задължителното депози-
ране книги са 4198 загл., продължаващи издания – 3841 б.е.

Създаване на библиографски записи за машинен каталог 
(във формат COMARC/В)

● библиографско описание на книги:
– формално описание – 3905 кн.; 
– семантична част на описанието (класиране и 

предметизиране) – 4511 кн.
● създаване, допълване и редактиране на записи за имената 

на лица – 4396 записа;
● библиографско описание и класиране на нови заглавия 

продължаващи издания – 138 записа, редактирани записи на 
вестници – 320 загл., на списания, периодични сборници – 480 
загл. и бюлетини, справочници, доклади и отчети – 250 загл.; 

Дейности с национална отговорност
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● редактиране на old записи на книги в машинен каталог – 

2162 б.з.;
● редактиране на old записи на продължаващи издания – 

проверка на заглавията и ISSN – 850 загл. продължаващи издания 
за Серия 5 и Серия 6 и машинния каталог. Нанесени верни ISSN в 
234 записа в машинния каталог; 

● редактиране на old записи на статии в машинния каталог – 
1276 записа на статии. 

Създаване на бази данни на ниво „библиографски запис“
През 2011 г. са регистрирани следното количество нови биб-

лиографски записи: – 2857 книги, имена на лица – 836. Редактира-
ни са 4954 б.з., на серии – 20 б.з., на продължаващи издания – 137 
б.з. (нови заглавия), статии – 10 677 б.з., адреси на издателства, 
редакции и книжарници – 145 б.з., книги под печат – 9923 б.з.

Подготовка и издаване на текущи, годишни и 
ретроспективни библиографски указатели

През 2011 г. не са подготвяни текущи и годишни издания 
на ТНБ.

Изработване на ретроспективни и самостоятелни 
библиографски указатели:

Показалец на изданията, преведени от чужди езици към 
„Български книги. 1878–1944“: направени коректури, нанесени 
поправки. Изданието е предадено за печат.

Персонален библиографски указател „Никола Вапцаров“ : Ч. 2. 
Допълнени нови заглавия – 15, направени допълнения и пре-

гледани материалите в раздел „Н. Й. Вапцаров в чужбина“, редак-
тирани са отделните части, извършена е съществена част от рабо-
тата по показалците.

“Иван Вазов. Биобиблиография. Т.3. Публикации за Иван 
Вазов. 1906–1921“ – работа по съставяне на именен показалец. 

Издателска дейност
През годината не са подготвяни издания на ТНБ по програм-

ни причини – забавяне от страна на IZUM. 
От предадените за печат бюлетини в ОИ (текстови файлове на 

изданията до 2009 г. включително) е редактирана част от книжка 
7/2009 г. на Серия 1. Бьлгарски книгопис – месечно издание. 

„Български периодичен печат“ – годишно издание е под-
готвен бюлетинът за 2009 г. – като е извършено: приключване на 
поле поредни единици, изчистване от стари записи, редакция на 
цялата база – 1639 заглавия и първа коректура на заглавия (438 с.), 
подготовка на 6 бр. показалци.

„Летопис на статиите от българските списания и сборници“ 
– месечно издание. Готови за изтегляне на текстови файл – 19 книжки 
(12 книжки от № 1–12 за 2010 г. и 7 книжки от № 1–7 за 2011 г.);

„Летопис на статиите от българските вестници“. Готови за 
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изтегляне на текстови файл – 19 книжки (12 книжки от № 1–12 за 
2010 г. и 7 книжки от № 1–7 за 2011 г.). 

През 2011 г. не са отпечатвани текущи и годишни изда-
ния на ТНБ.

Книгоиздаване и печат (статистика на книгоиздателската 
дейност): 

● въвеждане, кодиране, редактиране и предаване на 
статистическата информация за книгите за 2010 г. в НСИ– 6287 б.з.;

● въвеждане, редактиране и предаване на статистическата 
информация за продължаващите издания – 1219 б.з.;

● работа в речника на базата данни за книги и 
продължаващите издания и кодиране на информацията;

● предложения за промени в класификационната схема, 
срещи с представители на НСИ;

● предаване на документите от депозитните списъци в сектор 
„Архив на българските печатни и други видове издания“ – до сп. 
22 от 2010 г.

Контрол на депозитните екземпляри
Набавени издания в резултат на извършването на контрол по 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произве-
дения – книги – 4198 загл., продължаващи издания – 3841 б.е.;

По проект „Виртуална библиотека – България“ е 
направено следното:

● съставени са документи за редакция на конвертираните 
библиографски записи на български книги за периода 1878–1991 г.;

● съставени и предадени са отчетите от тестването на 
програма за извеждане на библиографски указател за Серия 1. 
Български книгопис от сводната библиографска база данни COBIB;

● проведени изпити за използване на софтуер COBISS3/
Каталогизация – основен курс и даване на лиценз за работа 
в системата COBISS.net (прегледани 180 тестови записа на 6 
курсисти от НБКМ, оценени за сертификат – 24 сътрудници).

♦
 Паралелно с основните си дейности Направлението 

имаше и допълнителни ангажименти, свързани с изпълнение-
то на проектите „Виртуална библиотека – България“ и „Наци-
онален регистър на издаваните книги в България“.

 Структурата на отдел „Депозит“ и през 2011 г. претърпя 
промени. До края на месец април списъчният състав на отде-
ла наброяваше 20 души. Работата беше много и разнообразна. 
Особено трудоемка и изтощителна беше организационната 
дейност, включваща разпределение на книгите за регистрация 
между отделните звена, контрола по изпълнението, пренасоч-
ването на книгите при установяване на затруднения, събира-
нето на всички екземпляри, за да се изготви депозитен списък, 
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поради което новият ръководител на отдела нямаше почти 
никаква възможност да навлезе в спецификата на дейностите 
по депозирането. След месец май се премина към нов начин на 
изготвяне на депозитния списък и беше необходимо доста вре-
ме, за да могат нещата да се регулират и книгите да започнат 
да се описват в определения едноседмичен срок.

 Проблемите с контрола по депозирането продължиха и 
през 2011 г. Най-общо те се свеждат до следното:

- недостатъчен брой сътрудници, които отговарят за кон-
трола по Закона за задължителното депозиране на печатни и 
други произведения. За сведение ще отбележа, че набавените 
издания в резултат на извършването на този контрол през 
годината е 4198 загл. книги и 3841 б.е. продължаващи изда-
ния. За следващата година трябва да се има предвид, че тези 
длъжности ще бъдат натоварени и със значително количество 
допълнителна работа, свързана с контрола по публикуване на 
данните за собственост в продължаващите издания;

- липса на средства – писма не се изпращаха или се изпра-
щаха на много големи интервали от време. Рекламации към 
издателите се изпращаха чрез имейли, а това не винаги е сигу-
рен сигнал. Бяха съставени малко актове, отново поради про-
блемите с ограничените финансови средства.

 Ползването на Books in Print облекчи значително работата 
на инспекторите по депозита. За издирването на недепозирани 
книги от издателствата беше необходимо ползването и на базата 
ISBN, но в нея има липси на отделни записи или масиви от 
записи. В Вooks in print също липсват записи за отделни номера.

 Нерешен остава проблемът с пакетирането на 
депозитните екземпляри за библиотеките през времето, в 
което експедиторът е в отпуска.

 Не са регистрани дисертационни трудове за втора 
поредна година (2010–2011). 

 Липсата на записи на заглавията на продължаващите 
издания в електронния каталог, някои от които дори са 
спрели да излизат, е тревожна. Библиографските описания 
на статиите от тези издания са непълноценни, а за самите 
продължаващи издания липсва информация в каталога, 
независимо че присъстват във фонда на Бибилотеката.

 През 2011 г. не бе отпечатано нито едно издание на ТНБ. 

 В областта на международната дейност и през 
изтеклата година Направлението изпълняваше всички 
основни изисквания на международните центрове за ISBN, 
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ISSN, ISMN и ЮНЕСКО – отговор на запитвания, участие в 
анкети, изпращане на информация и др. 

Ръкописно-документално и книжовно наследство

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

За 2011 г. Направлението извърши значителна по обем ра-
бота с качество на европейско ниво в редица области, свързани с 
комплектуването на оригинални материали; научно-техническа 
обработка на фонда; научноизследователска дейност; дейности 
по реставрация и дигитализация на фонда с оглед на по-пълно и 
ефективно използване; справочна и консултантска дейност; меж-
дународна, маркетингова и рекламна дейност.

През годината е извършена работа по следните приоритетни 
теми:

- Етрополската книжовна школа и културният живот през 
XVII век в българските земи;

- Опис на славянските кирилски печатни книги от XІX век, 
съхранявани в Националната библиотека;

- Опис на славянските ръкописи в Софийската народна биб-
лиотека ХІХ век. Т. 7;

- Опис на гръцките ръкописи в НБКМ;
- Кратък каталог на източните ръкописи от фонда на отдел 

„Ориенталски сбирки“. Т. І;
- Българското националнореволюционно движение 1856–1912 г.;
- Яворов и Македония;
- Приписки в старопечатните гръцки книги от сбирката на 

Народната библиотека; 
- Опис на украсените славянски ръкописи от Народната биб-

лиотека. Т. 1 
- Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. 

Славянски музикални ръкописи;
- Приписки в българските старопечатни книги (1806–1878) от 

фонда на НБКМ;
- Жизнено пространство, инфраструктура и население в Ни-

кополския санджак според османските регистри от ХVІ век;  
- Каталог на източните ръкописи. Т. VІ. 

Направлението има значителен принос в приоритетната за цяла-
та Библиотека задача за дигитализацията на фонда. Дигитализирани 
са ръкописи, старопечатни книги, снимки и архивни документи. 
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Много по обем и качествено е извършената работа по съхра-

нението, разпространението и достъпа до националното книжовно 
богатство и уникалните документи, съхранявани в Библиотеката.

♦
 Изработени са голямо количество изключително добри 

метаданни за документите в Дигиталната библиотека (в рам-
ките на проекта „Дигитализиране и запазване на писменото 
наследство на България“; в рамките на проект IMPACT и в 
плана на Библиотеката). 

 Завършени са и няколко изключително ценни опи-
са и издания като „Опис на славянските кирилски печатни 
книги от ХІХ в., съхранявани в Националната библиотека“; 
„Приписки в българските старопечатни книги (1806–1878) от 
фонда на НБКМ. Т. 1. (1806–1850)“, изработени са каталожни 
описания на гръцки ръкописи, участващи в изложбата „Сия-
нието на Византия. Украсени гръцки ръкописи от Балканите 
(VI–XVIII в.)“ по времето на ХХІІ Международен конгрес за 
византийски изследвания.

 Извършена е добра работа по съставителството и на-
учната редакция на сборници като „Етрополската книжов-
на школа и културният живот през ХVІІ век в българските 
земи“; „Факти и мистификации в старите текстове“; „Наслед-
ството на о. Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и 
филологически аспекти“.

 Сътрудниците участваха в престижни международни и 
местни научни форуми.

 От сътрудници на Библиотеката се подготви за издава-
не юбилейно библиофилско издание на „Абагар“, по случай 
360-годишнината от отпечатването на първата печатна книга 
с новобългарски езикови елементи. 

Специални колекции

Основните отговорности, с които е натоварено направление 
„Специални колекции“ като единна структура в състава на НБКМ, 
са свързани с дейности с национално значение, като: 

● организация и съхраняване на Архив на българската книжни-
на по смисъла на Закона за задължителното депозиране на екзем-
пляри от печатни и други произведения;

● създаване, съхраняване, обработка и научно предоставяне 
за изследователска работа на уникални колекции от:

- музикални издания и звукозаписи;
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- картографски и графични издания;
- официални издания на международните организации;
- библиотековедска литература в България.
Друга отговорна задача пред Направлението е въвеждането на съ-

временни форми на библиотечно-информационно осигуряване с по-
мощта на новите информационни технологии и развитие на дейности 
за разкриване на богатството на уникалните колекции на Библиотеката 
от специални видове издания. Целта е това да се реализира чрез:

● дигитализация на колекциите – картографски, графични, 
музикални;

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

Постигнатите положителни резултати от Направлението през 
изтеклата година се допълват от успешното функциониране на 
Европейски документационен център (ЕДЦ) в рамките на евро-
пейската информационна мрежа Europe Direct и Информационен 
компонент към ООН към сектор „Официални издания“. 

По-важни постижения, освен обобщените в останалите разде-
ли на Отчета, са следните:

● В сектор „Архив на българските печатни и други видове из-
дания“ е извършена подготовка за промени в технологията за об-
работка на продължаващите издания – наваксване на изоставането 
по отношение на регистрацията на изданията, редакция на регис-
трационните картотеки, инструкция за пътя на документите. Запо-
чна обработката на самостоятелните документи по новия начин на 
сигниране в системата COBISS. Осигурено е регулярно изнасяне 
на архивните документи към външните хранилища и ритмично 
снабдяване с материали.

● Въпреки недостига на финансови средства и тежките условия 
на работа, служителите от отдел „Официални и архивни колекции“ 
вложиха много усилия в изпълнение на приоритетната задача за под-
реждане на фонда в хранилището на АБК в с. Мещица. Наредени са 
хабилитационните трудове от 80-те и 90-те години на миналия век. 

● В сектор „Картографски и графични издания“, който е 
включен в процесите на дигитализация по проекта за европейска 
дигитална библиотека, продължи работата по подбора на карто-
графски документи и изготвяне на обяснителни текстове към тях 
според критериите за търсене в Docu Ware. Дигитализирани са 14 
топографски, етнографски и исторически карти. 

● Със средства, отпуснати по Проекта на МК „Библиотеките 
– центрове за четене и информираност“, за пръв път през послед-
ните години колекцията на сектор „Музикални издания“ е обогате-
на с 6 DVD и 19 CD. Акцентът при подбора е предимно върху бъл-
гарски изпълнители и диригенти. В сектора продължи работата по 
архивирането на старите грамофонни плочи на CD с цел опазване 
на фондовете от звукозаписи – 15 бр. плочи с езикови курсове. 
Планирани и подготвени за дигитализация са 50 печатни нотни 
документа. Има стратегия за дигитализация на аудиокасетите.
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● Специалистите от сектор „Издания по библиотечно дело“ оказ-

ват компетентна професионална помощ при провеждането на упраж-
нения със студенти от СУ „Климент Охридски“ и УНИБИТ. Постигат 
много добри резултати в работата със стажантите в Библиотеката. 

● Европейският документационен център към НБКМ функци-
онира пълноценно в мрежата Европа Директно. Участва активно в 
национални и международни координационни срещи, както и в раз-
лични форми на обучение за европейските информационни мрежи. 
Повече от 70 заглавия в над 2300 екземпляра са изпратени до об-
ществените библиотеки в страната или предоставени безплатно на 
индивидуални потребители след прецизен подбор на литература от 
онлайн книжарницата на офиса за публикации на ЕС в Люксембург. 
Колекциите и услугите, които предоставя центърът, се популяризи-
рат сред посетилите ни граждани в традиционните Дни на отворе-
ните врати в Библиотеката. Раздадени са брошури и други рекламни 
материали. Ежедневно се извършват консултации, информационно 
търсене, при нужда потребителите се насочват към други специали-
зирани информационни мрежи и служби. 

♦
 Извършена е сериозна подготвителна работа за подо-

бряване на организацията и облекчаване на труда по отноше-
ние на обработката на продължаващите издания в Архива на 
българските печатни и други видове издания.

 Продължи работата по дигитализацията на издания от 
колекцията на графичните и картографските документи. На-
правени са първи стъпки по отношение на дигитализацията 
на документи от музикалните колекции.

 В областта на библиографската и справочно-информа-
ционната дейност стремежът е да се въвеждат нови форми на 
библиотечно-информационно обслужване чрез прилагане на но-
вите технологии и съвременните възможности за комуникации. 

 ЕДЦ поддържа активни контакти и осъществява съв-
местни проекти и инициативи с Представителството на ЕК в 
България и със структурите на европейските информацион-
ни мрежи в страната. Има сериозен принос в осигуряване на 
връзката им с обществените библиотеки в страната.

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

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

● допълнително обучение на персонала по чужди езици, 
съвременни компютърни умения, работа по проекти.
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Виртуална библиотека – България

Изграждането на Виртуална библиотека – България се коор-
динира от направлението „Център COBISS“, отговорно за внедря-
ването и поддържането на системата COBISS в България.

Осигуряване на софтуера COBISS
Поддържане на локалната база на Националната библио-

тека и изграждане на електронния й каталог
През изминалата година Националната библиотека е един-

ствената библиотека в системата COBISS.BG и Центърът съсре-
доточи действията си за подобряване на работата в звената, които 
работят със софтуера. За координиране на процесите и за своевре-
менно разрешаване на проблемите е създадена специална работна 
група, която проведе 17 заседания.

Интерфейс и формат на библиографските записи
През цялата година продължиха контактите с IZUM (центърът, 

поддържащ системата COBISS) за отстраняване на допуснати грешки 
в превода на интерфейса или получени при инсталирането му. Уточнен  
е стандартният формат на показване на библиографското описание.

Разработване на допълнителни изходи за нуждите на на-
ционалната библиография

Освен създаването и поддържането на електронен каталог за 
постъпващите в Библиотеката ресурси, нейно задължение е и из-
работването и предоставянето за ползване на сериите на текущата 
национална библиография. През отчетния период е работено по 
подготовката на електронни варианти на:

● Серия 4. Библиография на продължаващи издания. 
Инсталирана е отделна база за изготвяне на изданието и е 

изработено Указание за работа в нея.
● Серия 1. Библиография на книги, официални, нотни, гра-

фични и картографски издания.
Тестване на две итерации за подготвяне на месечно издание.

Статиситка НСИ
Национална задача на Библиотеката е и изработване на ста-

тистика за българската издателска продукция, която се подава в 
Националния статистически институт.

През 2011 г. окончателно е завършено заданието за изходи 
и експериментално част от статистиката за 2010 г. е предадена в 
новия формат.

Осигуряване на възможност за предаване на библиограф-
ски записи

Възможността за предаване на библиографски записи в други 
системи (както и приемането им от други) е важно условие за пос-
тигането на основната цел на системата – изграждане на споделе-
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на база данни и участие в международни проекти. Затова приори-
тетно е тестван и инсталиран изходът на библиографски записи 
във формат MARC 21.

Електронен каталог COBISS/OPAC
През февруари 2011 г. е инсталирана английската версия на 

електронния каталог на системата COBISS.BG. Непосредствено 
след това започна преводът на интерфейса на каталога за българ-
ската му версия. Електронинят каталог е тестван 3 пъти до окон-
чателното инсталиране на софтуера COBISS/OPAC V 6.0 на бъл-
гарски език на 12.ХІІ.2011 г.

 В приложената статистика може да се броят посещенията 
на електронния каталог по месеци, сумарно за споделената база 
COBIB.BG и локалната база на Библиотеката. За отбелязване е 
нарастването на потребителите и използването на каталога.

COBISS/OPAC статистика за COBIB.BG и база NBKM

Месец Брой влизания Брой търсения

Февруари 3887 5626

Март 10 727 14 705

Април 11 222 16 640

Май 12 678 19 026

Юни 16 732 26 013

Юли 13 342 21 862

Август 8752 14 674

Септември 13 576 22 510

Октомври 17 275 30 014

Ноември 20 254 36 009

Декември 19 371 37 958

Общо 147 816  245 037

Планиране и координиране на дейностите по свързване 
на библиотеките в компютърна мрежа

През 2011 г. започна подготовката за включване на други 
библиотеки към системата CОBISS.BG. Съставена и изпратена 
е анкета до 6 библиотеки (НБИВ, РБ Благоевград, РБ Добрич, РБ 
Разград, РБ Силистра, УНИБИТ), предвидени за първия етап на 
присъединяване. Целта е да се получи по-точна информация за 
обема и качеството на базите им.

Въз основа на получените данни е решено първите две библи-
отеки да бъдат Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив и 
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Регионална библиотека „Димитър Талев“, гр. Благоевград. Започ-
наха действия за присъединяването на Народна библиотека „Иван 
Вазов“ и конвертиране на базите й. През октомври заедно с пред-
ставители от ИЗУМ библиотеката е посетена, за да бъдем запозна-
ти с организацията на процесите, които подлежат на включване в 
системата. Анализът на базите, тяхната редакция и изготвянето на 
конвертиращи таблици продължи до края на годината. В края на 
януари 2012 г. Народната библиотека „Иван Вазов“ отложи във вре-
мето дейността по присъединяването си към системата CОBISS.BG 
поради промени в ръководството на библиотеката.

Осигуряване на наръчници за споделена каталогизация, 
за локални дейности и други услуги

Превеждане на документация
Успешното внедряване на една система, което включва и по-

лесното й възприемане и усвояване от персонала, зависи много от 
наличието на помагала, които да ги ръководят при работа.

Поради международния характер на системата всички ръко-
водства, инструкции, формати и инструктивни материали се изда-
ват на английски език. Превеждането на инструктивни материали, 
които да подпомагат използването на софтуера COBISS3, се из-
вършваше през цялата година.

Преведени са:
● Допълнения към наръчниците COBISS3 Основно ръковод-

ство и COBISS3 Фонд, интерфейса на COBISS/OPAC;
● Указание за подготвяне на записи за библиография на про-

дължаващи издания в COBISS3/Каталогизация;
● Указание за редактиране на данни за броевете на периодич-

ни издания; 
● Преведени и адаптирани са формулярите на заявленията за 

получаване на потребителско име и за придобиване на разрешение 
за споделена каталогизация.

Организиране на обучителни курсове
Преди да започне работа в системата COBISS всеки служител 

трябва да премине обучение в организираните от Център COBISS 
курсове за използване на отделните модули на софтуера COBISS3. 
През изминалата година в курсовете се обучаваха служители на 
Националната библиотека:

● Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен 
курс;

● Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – разши-
рен курс;

● Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и 
сведения за фонда;

● Използване на софтуера COBISS3/Фонд – Продължаващи 
ресурси.
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Наименование на 
курса Продължителност Преподавател

Брой про-
ведени 
курсове

Брой 
обучени 
курси-

сти
Използване на соф-
туера COBISS3/
Каталогизация – 
основен курс

5 дни Н. Карачоджукова 2 24

Използване на соф-
туера COBISS3/
Каталогизация – 
разширен курс

5 дни Н. Карачоджукова 1 12

Използване на соф-
туера CОBISS3/
Прехвърляне на 
записи и сведения 
за фонда

3 дни Р. Петрова 2 20

Използване на соф-
туера CОBISS3/
Фонд – Продължа-
ващи ресурси

2 дни Р. Петрова 1 12

На всички участници в курсовете са изготвени сертификати, 
които според изискванията на IZUM са сканирани и качени на 
достъпен сървър.

Поради настъпилите структурни и персонални промени в 
отделите и направленията, които каталогизират документи за сис-
темата COBISS, се наложи практиката, започната през 2010 г. за 
всички участници в курсовете „Използване на софтуера COBISS3/
Каталогизация – основен курс“, да се организират предварителни 
курсове, в които служителите да бъдат запознати с правилата за 
библиографско описание според ISBD 2011 и със същността на 
контролните файлове.

Лицензи за споделена каталогизация
Задължение на център COBISS е да спазва изискванията на 

IZUM за последователност на действията при прилагане на система-
та COBISS. Една от най-важните отговорности на Центъра е даване-
то на разрешения за споделена каталогизация (лицензи). Лицензите 
се получават след като кандидатите преминат курса „Използване на 
софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс“, създадат мини-
мум 30 записа за различни видове монографии (по предварително 
предоставен списък) и след проверката им бъдат допуснати до изпит.

Бяха проверени 720 библиографски записа на 24 кандидати. 
След всяка проверка бяха съставяни протоколи с грешките, които се 
изпращаха на създателите им. Всички кандидати бяха допуснати до 
изпит с изключение на един междувременно напуснал Библиотеката. 

През годината се проведоха 4 изпита. Лицензи получиха 21 
каталогизатори. 20 кандидати взеха изпита от първия път, 1 – при 
второ явяване.
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Осъществяване на контрол в базата COBIB.BG за просле-

дяване на качеството и пълнотата на библиографските записи 
във формат COMARC/B

Център COBISS е отговорен за качеството на библиог-
рафските записи в базата COBIB.BG. По този начин се спазва 
едно от условията за включване в системата COBISS и работа 
в система за споделена каталогизация – деклариране, че ще 
бъдат спазвани международните стандарти за библиографско 
описание. Поради недостатъчен персонален ресурс през из-
миналата година за качеството на библиографските записи се 
разчиташе само на текущата редакция в направленията „Ка-
талогизация“ и „Национална библиография“ и принципа на 
случайността при преглеждане на базата от ръководителя на 
Център COBISS.

Пропагандиране на системата
● Лекция за каталогизиране в софтуера COBISS3/Каталогиза-

ция и формата COMARC/B пред студенти от УНИБИТ; 
● Презентация на системата COBISS на среща на директори-

те на регионални библиотеки, организирана от НБКМ.
 
♦
 Прегледът на извършеното през отчетния период показва, 

че Направлението се е стабилизирало като състав, определило 
е точно приоритетните задачи и всички сътрудници се стремят 
да изпълняват в срок поставените им задачи. Стои въпросът за 
увеличаване щата на Направлението предвид и увеличаване на 
задачите след присъединяването и на други библиотеки.

 Атестат за добрата работа Център COBISS получи от 
експертите от IZUM, които от 25 до 28 октомври посетиха Биб-
лиотеката, за да се запознаят на място с дейността му. 

Дигитална библиотека
 
Направление „Дигитална библиотека“ осъществява сво-

ята дейност през 2011 г. съобразно дългосрочните си задачи, 
свързани с:

● Дигитализация на документи от специалните колекции и от 
основния фонд периодични издания на Националната библиотека 
с цел опазване на оригиналите и предоставяне на широк достъп за 
потребителите в интернет;

● Подготовка на дигиталните изображения и организирането 
им в „Дигитална библиотека“;

● Създаване и поддържане на траен дигитален архив;
● Осъществяване на дигитални услуги за институции и читатели 
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– сканиране на оригинални документи, а също прехвърляне на изо-
бражения от микрофилмов на дигитален носител;

● Заснемане и обработване на материали за изложби, органи-
зирани от Националната библиотека;

● Заснемане, обработка и подготовка за сайта на Библиоте-
ката на снимки за рубрика „Фотогалерия“ – към текстовете за из-
ложби и други културни, обществени и научни събития;

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

● Участие в стандартизирането на метаданните от различните 
колекции във връзка с предоставянето им за Европейската библио-
тека и за Европеана;

● Участие в национални и международни проекти за дигита-
лизация.

Първостепенна задача през годината беше дигитализацията 
на документи от отделните колекции и фондове на Националната 
библиотека с цел тяхното опазване и предоставяне на широк дос-
тъп за потребителите в интернет. Според утвърдения ни годишен 
план са сканирани и включени в Дигиталната библиотека 336 бр. 
документа в обем 50 340 файла. Допълнително са дигитализирани 
документи за изложби, организирани от Националната библиоте-
ка, които впоследствие също са включени в Дигиталната библи-
отека – 103 документа в 206 файла. През годината е извършено и 
сканиране на документи във връзка с участието ни в международ-
ни проекти – в обем: 280 документа в 560 файла. Общо през 2012 г. 
са сканирани 719 документа в 51 106 файла, които са вклю-
чени и описани с метаданни в Дигиталната библиотека и са 
широко достъпни в пълен обем в интернет. 

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

 ръкописи – 2804 файла;
 старопечатни, редки и ценни издания – 10 308 файла;
 архивни документи, в т. ч. снимки и портрети – 5713 файла;
 картографски документи – 298 файла;
 продължаващи издания – 31 983 файла.

В работата по подбора на документите за дигитализация и по 
създаване на метаданни за всеки отделен документ взеха участие 
различни структурни подразделения на Библиотеката. Разпределе-
нието на дигитализираните документи според структурните под-
разделения, от чиито колекции са, е следното:

● Направление „Ръкописно-документално и книжовно на-
следство“

 Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ – 91 документа
 Отдел БИА – 590 документа
 Отдел „Ориенталски сбирки“ – 2 документа
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● Направление „Специални колекции“
 Отдел „Музикални и картографски колекции“ – 15 карто-

графски документа
● Направление „Библиотечно обслужване“
 Продължаващи издания – основен фонд – 21 документа.
Съществена дейност се извърши по организацията на ди-

гиталните масиви. Реорганизиран е натрупаният дигитален 
масив за трайно съхранение на tiff форматите в новия стори-
дж сървър. Промени са направени и в документните масиви на 
Дигиталната библиотека в интернет. Организира се още един 
документен масив – кабинет „Български старопечатни книги 
1806–1878“ с 12 полета. Пресъздадени са три документни масива 
„Българският ХІV век“, „Славянски ръкописи“ и „Сиджили“ във 
връзка с направени промени в работните полета с оглед стандар-
тизиране на данните и подготовка на кабинетите за включване 
на метаданните им в Европейската библиотека и в Европеана. 
Дигитализираните през годината документи са текущо организи-
рани в съответните кабинети на DocuWare системата в следните 
обеми: 614 сигнатури/заглавия; 2368 документа за DocuWare 
(част от документите от една сигнатура/заглавие са разделени 
на няколко документа за DocuWare, напр. отделни годишнини и 
броеве на продължаващите издания); в 62 787 файла.

Всички сканирани документи са своевременно описвани със 
специфичните метаданни. Ежемесечно на сайта на Библиотеката 
се отразяваха списъците на новите дигитализирани заглавия про-
дължаващи издания, както и тези, които предстоят да бъдат диги-
тализирани през следващия месец.

Друг важен аспект в работата на Направлението през година-
та са институционалните поръчки за дигитализация и диги-
талните услуги за читатели. В началото на годината Национал-
ната библиотека закупи със средства от Проект BG0046 „Дигита-
лизиране и запазване на писменото наследство на България“ ске-
нер, предназначен главно за поръчки на читатели и институции, 
който се монтира в Копирния център. Поръчки се изпълняваха 
при необходимост и посредством другите скенери, намиращи се в 
Дигиталния център. Благодарение на това се осъществи значител-
на по обем работа, а именно:

 Институционални поръчки (СУ, ВТУ, БАН – Институт за ли-
тература, Художествена академия и др., а също и за различни струк-
турни направления на НБ – „Ръкописно-документално наследство“, 
МЗС и др.). Тук са включени и дигитализираните 9 книги – „Обзор 
на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, 
съхранявани в Български исторически архив“, които също са 
достъпни на страницата на Библиотеката в рубриката „Изда-
ния“. Обемът на институционалните поръчки е 8040 файла. 

 Читателски поръчки – 1058 файла.
Общият брой на поръчките за сканирани оригинални доку-

менти през отчетната година е 9098 файла.     
Дигитализацията на документи чрез прехвърлянето им от 
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микрофилмов носител е друга регламентирана услуга на На-
правлението. Още през 2010 г. започна прехвърлянето от ми-
крофилм върху дигитален носител на най-ценните и особено на 
застрашените от прекомерна употреба микрофилми, съхраня-
вани в Читалня №1, на направление „Ръкописно-документално 
наследство“, като тази дейност остана в приоритетите ни и за 
настоящата година. Поръчки постъпваха и от страна на МЗС. 
Обемът на извършеното по тази задача е 5150 файла. За чита-
тели са направени 33 поръчки в 583 файла. Тук броят на фай-
ловете не е голям, но като основна причина може да се посочи 
отказът на читатели да ползват услугата, в случаите, когато ми-
крофилмът е в лошо състояние и не дава възможност за полу-
чаване на качествено дигитално копие. Броят на прехвърлените 
документи за годината от микрофилмов носител на дигитален е 
5733 файла. 

Общият брой за двете предлагани от нас услуги за сканирани 
оригинални документи и за документи прехвърлени от микро-
филм е 14 831 файла.

Във връзка с културната и издателската дейност на Библиоте-
ката са заснети, обработени и фоторедактирани снимки на прове-
дените през годината изложби, премиери на книги, научни конфе-
ренции и други културни събития, свързани с дейността на НБКМ 
– 224 събития, отразени чрез 8369 файла. Текущо е извършван 
подбор и са предоставяни снимки за рубриката „Фотогалерия“, ко-
ято придружава информацията за събития и изложби на сайта на 
Библиотеката. Заснети и обработени са също материали за излож-
бите (извън документите, предоставени за ползване в Дигиталната 
библиотека): 

 „Априлската епопея в символи и книги“; 
 „DOXA“ – ориенталски ръкописи; 
 „Абагар“ на Филип Станиславов;
 „Български светци ІХ–ХІХ век“;
 „Г. С. Раковски“ (за Индия);
 „Почит към Пенчо Славейков. Сто години от дейността му 

като директор на Националната библиотека“.
Сканирани и обработени са и: материали за издателския план 

на Библиотеката и за списание „Библиотека“ – 483 файла; матери-
али за проектите: „Осинови книга в НБКМ“; реставрация на ръко-
писи XIII–XVIII в.“; IMPACT; интериори и екстериори на НБКМ. 
Общо във връзка с културната и издателската програма са заснети 
и сканирани общо 9049 файла. 

През 2011 г. се осъществяват множество прояви за попу-
ляризиране дейността на Дигиталния център. Придобитото 
ново оборудване, новостите в организацията на работата на 
центъра, а също и широкото оповестяване на отличните ре-
зултати от участието ни в проекта BG0046 „Дигитализиране и 
запазване на писменото наследство на България“ предизвик-
ва през цялата 2011 г. засилен интерес към нас сред колеги от 
други библиотеки и сродни институции, сред студенти от ВУЗ, 
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които изучават дисциплини, свързани с опазването и online 
достъпа до книжовното културно наследство, сред предста-
вители на различни медии и др. Центърът беше посетен и от 
гости от Норвежкото посолство, представители от Национал-
ната библиотека и академична делегация от Грузия, колеги от 
Националната и университетска библиотека в Скопие, ректори 
на големи университети от Турция, сътрудници от Национална-
та библиотека на Австрия, издатели от Санкт Петербург и др. 
Направени са общо 36 посещения, част, от които организирани 
като лекции, презентации или online демонстрации. Ръководи-
телят на направлението взе участие с презентации и доклади 
в три научни конференции по въпроси на дигитализацията – в 
Кюстендил, Велико Търново, УНИБИТ.

И през 2011 г. продължи работата ни по международни про-
екти. По Проекта IMPACT, в който Националната библиотека е 
партньор на Института по информационни и комуникационни 
технологии към БАН (преди Институт за паралелна обработка на 
информацията), тя изпълни успешно своите задължения. На вто-
рия етап от работата по проекта бяха подбрани около 3000 изо-
бражения (само продължаващи издания), с качество над 300 dpi, 
сканирани с новите скенери на дигиталния център на Национална-
та библиотека, които преминаха през OCR тестовете на БАН. Из-
вършена е обработка на изображенията от специализирана фирма, 
която създаде PAGE XML метаданните, след което се пристъпи 
към тяхното коригиране.

Неколкократно са подбирани и сканирани старопечатни кни-
ги, които се предоставяха на партньорите ни от БАН – за разпоз-
наване на символи, излезли от употреба.

С цел популяризиране на резултатите от българското учас-
тие в проекта IMPACT се създаде подстраница на проекта в 
сайта на Националната библиотека с информация на български 
и английски език и хипервръзки към основни документи на 
проекта. 

Организирани са два Демонстрационни дни на Проект 
IMPACT – единият само за служители на Националната биб-
лиотека, и вторият, в който участваха представители от Ми-
нистерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, Министерството на културата, Софийския 
университет, УНИБИТ, БАН, водещи университетски и регионал-
ни библиотеки и IT специалисти с интереси по темата. Пред-
ставиха се различните аспекти на проекта от сътрудници на 
Националната библиотека (5 презентации) и на Института по 
информационни и комуникационни технологии към БАН (3 
презентации). Вторият Демонстрационен ден се съчета с от-
криването на изложбата „Дигитализация и запазване на пис-
меното наследство на България“. Информация за събитието, 
програмата и презентациите своевременно се разпространиха 
чрез сайта на Библиотеката.

През годината се работи и за по-активното ни сътрудни-
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чество с Европейската библиотека и с Европеана. Зам.-ди-
ректорът на Националната библиотека г-жа Анета Дончева и 
ръководителят на направление „Дигитална библиотека“ взеха 
участие в организираната от евродепутата г-н Емил Стоя-
нов конференция „Българският прочит на докладите „Нови-
ят Ренесанс“ на Комитета на мъдреците и „Стратегическият 
план за Европеана 2011–2015“, която се проведе в Брюксел 
на 29.03.2011г. Споделен бе опитът на водещите български 
библиотеки, музеи и архиви и се обсъждаха редица въпроси, 
свързани с по-активното включване на български институции 
в Европеана с уникални документи от българското културно 
наследство.

През втората половина на 2011 г. започна подготовка на 
метаданните за три от дигиталните ни колекции – „Българският 
ХІV век“, „Славянски ръкописи“ и „Сиджили“ – за включва-
нето им в Европейската библиотека и в Европеана. За целта се 
извърши реорганизация на работните полета според изисква-
нията на съответните стандарти и препоръки, преизградиха се 
документните масиви и се извърши успешно тестване на мета-
данните за документите от „Българския ХІV век“ от страна на 
Европейската библиотека.

Националната библиотека участва и в изследователския про-
ект Visualizing Family, Gender and the Body (1840–1950) на универ-
ситета в Грац, Австрия. Ангажиментът ни беше да предоставим 
610 файла на дигитализирани снимки и портрети, свързани с фо-
тографската фамилия Карастоянови.

 През годината периодично се извършваше и сканиране на 
документи във връзка с проектите „Осинови книга в НБКМ“ и 
„Реставрация на ръкописи XIII–XVIII в.“.

♦
 Планираният обем за дигитализирани документи, 

включени в Дигиталната библиотека, беше преизпълнен.

 И през настоящата година в приоритетите на направле-
ние „Дигитална библиотека“ беше дигитализирането на сла-
вянски ръкописи от ХІV в. и допълнително на няколко загла-
вия продължаващи издания за кабинета „Целокупна Бълга-
рия“, което допринесе за постигане на устойчив интерес към 
резултатите от проекта BG0046 „Дигитализиране и запазване 
на писменото наследство на България“. 

 Като нов момент в работата на Направлението през 
настоящата година може да се отбележи дигитализирането и 
предоставянето на широк достъп за ползване чрез сайта на 
Библиотеката на сканирани копия от издания на Библиоте-
ката, които са библиографска рядкост, като напр.: „Обзор на 
архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съх-
ранявани в Български исторически архив“. 
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 Изпълнихме успешно ангажиментите си по проекта 

IMPACT, включително свързаните с по-широката му популя-
ризация чрез страницата на Националната библиотека и чрез 
превода на материалите от сайта на Центъра за компетент-
ност на IMPACT – за подготовка на българската му версия.

 През 2011 г. работата на дигиталния център на Нацио-
налната библиотека придоби по-широка популярност благода-
рение и на изявите ни в международни, национални и регио-
нални научни конференции, изнесените лекции и презентации 
пред студенти и гости на Центъра и публикуваните материа-
ли.
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В направление „Консервация, реставрация и опазване на фон-
довете“ и в „Копирния център“, както и в останалите направления 
и отдели, съхраняващи и обслужващи с фондове, се изпълняват 
основните задачи, свързани с профилактиката и съхранението им. 

Най-голямото количество материали, постъпващи за рестав-
рация са основно от направление „Ръкописно-документално и 
книжовно наследство“.

 През 2011г. от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на 
Библиотеката са постъпили документи за реставрация 1405 бр. 
листа. При съвместно обсъждане със служителите на сектора се 
взе решение за поетапната проверка и анализиране състоянието 
на фрагменти от сбирката на ръкописите. При този анализ се уста-
нови, че за една част от тях е необходимо да бъдат реставрирани, 
друга част са само за подвързия, а на всички фрагменти е необхо-
димо да се подменят предпазните папки за съхранение. След което 
започна поетапната работа на отделните фрагменти, изработиха се 
и нови предпазни папки от подходящи материали. Изработените 
папки се поставят в кутии, в хранилището. Работата ни по тази 
задача продължава. 

През отчетната година се изработи и още един ръкопис № 113 
на ЦИАМ, които се и подвърза в Направлението.

Във връзка с XXII Международен конгрес за Византийски из-
следвания се организираха две изложби, а ръкописите, участващи 
в изложбите, прегледани и по тях се извърши малка реставрация и 
консервация.

От отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ в Направлението 
са постъпили и реставрирани 6545 бр. листа. Голяма част от книги-
те, постъпили за реставрация, са в тежко състояние. Деформирани, 
с липса на подвързии, както и с фиксирани петна от органичен про-
изход (восъчни петна и др.). През отчетния период продължи рабо-
тата по консервиране и реставриране на книги от колекциите, които 
се съхраняват в хранилищата в Подгорие. Продължи и изработване-
то на предпазни папки за вестниците, съхранявани в отдела. Изра-
ботени са 80 бр. папки. Така всички вестници, които нямат трайна 
подвързия, са съхранени и изчакват подвързването им с твърда 
подвързия. Това е временно решение до намиране на възможност за 
изработване на подходящата подвързия.

Отдел „БИА“ – 6445 бр. листа. Документите, постъпили за 
реставрация от отдела, бяха в крайно тежко състояние. В сравне-
ние с минали години през изтеклата 2011г. почти всички докумен-
ти са хидролизно разрушени от наличието на плесени, обезцве-

Опазване на библиотечните фондове
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тявания, вероятно от топлинни и термични въздействия. Почти 
на всички документи хартията е в състояние на напреднала окси-
дация. Изписани с много силно разливащи се различни мастила, 
едни като единични документи или свързани в тефтери, тетрадки 
и дневници. Документите, които са като дневници, тетрадки и 
тефтери са с много деформирани подвързии и големи липсващи 
части от подвързиите. На всички са възстановени оригиналните 
подвързии и етикети. От сбирките на БИА много често постъпваха 
единични документи, не за цялостна реставрация, а за поправки.

Отдел „Ориенталски сбирки“ – реставрирани 5604 бр. листа. 
Документите се подбират и проучват от сътрудниците на отдела 
и често са в изключително тежко състояние, тъй като структурата 
на хартията е хидролизно разрушена под действието на плесени. 
През изтеклия период е реставриран изключително ценният ек-
земпляр „Исторически и географски справочник“ (1881–1882). 
Печатан е на хартия с високо съдържание на дървесна маса, която 
е довела до допълнително окисление на структурата на хартията. 
В резултат на оксидацията, отделните листове са силно чупливи 
и деформацията е стигнала до разкъсване на отделни фрагменти. 
Поради уникалността на екземпляра се приложи комбиниран ме-
тод на реставрация. На отдела бе препоръчано да се дигитализира, 
да се ограничи ползването на оригинала, след което ще бъде изра-
ботена и подвързия.

От направление „Библиотечно обслужване“ са реставрирани 
3660 бр. листа. През 2011 г. в Направлението постъпи периодика 
от средата на ХІХ в. до края на ХХ в., чиято хартия беше силно 
окислена, разрушена и замърсена. Книгите, които поради голямо-
то им търсене бяха в много тежко състояние – силно чупливи и 
пожълтели. 

Продължава и реставрацията на колекцията на стенографски-
те дневници на IV-то Обикновенно събрание. На тях се приложи 
методът за масова консервация-ламинация. След консервацията са 
върнати в Направлението за дигитализация, след което ще бъдат 
подвързани. 

Във връзка с проекта за запазване на писменото наслество 
се реставрира вестник „Нов световен папагал“. Вестникът беше 
силно разрушен, окислителните процеси бяха навлезли дълбоко 
в структурата на влакната, поради което се нуждаеше от спешна 
реставрация, без която неговото дигитализиране, би било невъз-
можно. Със спешната реставрация се удължи животът на вестника 
и се спаси от унищожаване.

Другите вестници по проекта са „За к“во да е“ – 1911 г. и 
„Добруджанско знаме“, които бяха в много тежко състояние. Про-
веде се спасителна ръчна реставрация. 

От направление „Специални колекции“, сектор „Музикални и 
картографски колекции“ са реставрирани 230 бр. листа.

От сектор „Музикални и картографски колекции“ постъпиха 
цветни и черно-бели графики в тежко състояние, поради хидро-
лизното разрушаване на хартията, допълнително катализирано от 
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окислителните продукти и прах, навлезли дълбоко в структурата 
на влакната. Географските карти бяха под формата на диплянки, 
на които след реставрация бе върнат първоначалният вид.

С тези действия колекцията на графиките е почти изцяло рестав-
рирана и консервирана. Необходимо е само да се подменят, при 
възможност, някои от папките за съхранение, тъй като са замърсе-
ни и износени.

От сектор „Музикални издания“ регулярно постъпваха доку-
менти, които се нуждаеха от реставрация.

Външни поръчки
През отчетната година са реставрирани и консервирани след-

ните външни поръчки: Списание „Старопечат“ и „Живота на Иван 
Предтеча“. Също голям кадастрален план на земята на собствени-
ка на книжната фабрика край с. Кочериново, която беше на тек-
стилна основа с оригинален печат на Фердинанд.

Подвързия – резултатите от работата на звеното са предста-
вени в таблица – вж. Приложения.

Профилактика на фондовете в хранилища и читални зали
През 2011 г. се проведе задължителна профилактика на 29 400 

линейни метра от фондовете на „Книгохранение“ и 5600 линейни 
метра от фондовете на читалните зали.

Обезпрашаването на хранилищата и читалните зали през 
2011г. продължава с двете професионални машини „Rainbow“, с 
което чувствително се подобрява микроклиматът в хранилищата.

Със съдействието на сътрудниците на отдел „Ориенталски сбир-
ки“ основно са почистени всички ръкописи в отдела, отворени, по-
чистени и обезпрашени са всички големи кутии с архивни материали.

През лятната проверка са почистени и обезпрашени всички 
книги в Археографската комисия.

През 2011г. се продължи договорът за дезинсекция и дерати-
зация на сградата на Библиотеката с фирма „Пали Пест Протект“. 
Съгласно договора фирмата извършва текуща дезинсекция и де-
ратизация три пъти в годината в сградата на Библиотеката, с което 
не се покриват изискванията за текущия контрол на хигиената в 
сградата, но се съобразяваме с финансовите си възможности. 

Температурно-влажностният режим в хранилищата се подър-
жа автоматично от климатична инсталация. 

Копиране на библиотечните материали 
Общо през годината са изработени 551 955 хартиени копия, 

от които:
- 523 320 за нуждите на потребителите;
- 8643 копия за библиотечния фонд;
- 28 635 копия за служебни цели;
- 9731 дигитални копия.
През текущата година Копирният център работи с пет копир-

ни машини и един бук скенер. Сега центърът разполага с:
 Аналогова копирна машина MINOLTA EP 6001 – 1бр.
 Цифрова цветна MINOLTA BIZHUB C350 – 1бр.
 Цифрова черно-бяла MINOLTA BIZHUB 750 – 1бр.
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 Цифрова черно-бяла MINOLTA BIZHUB 500 – 1бр.
 Цифрова черно-бяла MINOLTA BIZHUB 283 – 1бр.
 Скенер за книги i2s COPIBOOK RGB – 1 бр.

Центърът притежава също и две компютърни конфигурации, 
обслужващи сканирането на документите и машина за подвързва-
не на спирала.

 
♦
 Документите, които постъпват за реставрация, са в 

крайно тежко състояние, силно замърсени, измачкани, повече-
то от тях дори микробиологично заразени и лошо разположе-
ни в хранилищата.

 Осъществена е добра координация между Направлени-
ята, от които постъпват материали за реставрация.

 Продължи работата по проекта „Ръкописни и докумен-
тални паметници от българските земи XIII–XVII век.“ Рестав-
рирани са 396 бр. листа ръкописи, предоставени от ЦИАМ.

 По международния проект „Дигитализация и запазва-
не на писменото наследство на България“ е извършена ця-
лостна реставрация на печатни издания – вестници в крайно 
тежко състояние, чиято дигитализация без реставрация е 
невъзможна.

 В звеното „Подвързия“ през годината са довършени 
предпазните папки на реставрирани и неподвързани вестни-
ци и са изработени предпазни папки на печатни документи и 
на единични документи на отдел БИА. Предпазните папки за 
вестниците само временно разрешават проблема. Задължител-
но трябва да се подвържат, за да се съхранят оргиналите.

 Започна работата по оценката на състоянието на фраг-
менти от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ и стартира 
работата ни по подмяна на папките за съхранение. 

 Продължаващите заглавия и книгите, издадени до 2000 г., 
които се съхраняват в направление „Библиотечно обслужва-
не“, са в крайно тежко състояние. Голяма част от тях се нуж-
даят от спешна реставрация, която ще стане възможна при 
въвеждане на нови технологии за този вид документи.

 Поръчките за копиране на документи винаги се изпъл-
няват в срок и с високо качество.
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Научна и научно-приложна дейност 

Отчетът за научната и научно-приложната дейност в Нацио-
налната библиотека през 2011 г. е структуриран като последова-
телно отразяване на резултатите от разнообразните научни дей-
ности, извършвани в Библиотеката. 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 9 години, за да се създаде 
възможност за съпоставимост както на резултатите от работата на 
научните сътрудници в различните научни секции, така и между 
отчетите за отделните години и да се очертават евентуални тен-
денции или проблеми. 

В отчета за 2011 г. са включени завършените и публикувани 
изследвания през годината. Отбелязани са също и теми, по 
които се работи в течение на няколко години и които ще бъдат 
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 работят няколко 
души, които не са научни сътрудници, но имат научни степени 
или са работили по определени научни теми. Някои от тях през 
годината са имали публикации или участия в научни форуми 
по тематиката на научните изследвания в Библиотеката и те са 
отразени в отчета. 

Научен потенциал на Библиотеката
През 2011 г. в Националната библиотека са работили 26 съ-

трудници на научни длъжности и доктори. В течение на годината са 
напуснали доц. д-р Аспарух Велков, гл. ас. д-р Рени Марчева и ас. 
Марлена Димова. С решение на секцията по книгознание, палео-
графия, архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация в 
нейния състав са включени д-р Анка Стоилова и новопостъпилият 
д-р Руслан Иванов. Към 31.12.2011 г. научният потенциал на Библи-
отеката е наброявал 23 (21 на щатна научна длъжност) души, раз-
пределени по научни длъжности и научни степени, както следва:

адемични длъж-
ности 

научни секции
библиография библиотекознание книгознание … общо

асистент - - - -
гл. асистент 3 4 2 9

Национални и международни позиции
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доцент 2 2 6 10
професор - - 2 2
научни степени
доктор 2 2 12 16
доктор на науките - - 1 1
докторанти 1 1

 През годината се обяви конкурс за научната длъжност доцент 
в отдел „Български исторически архив“, който беше спечелен от 
д-р Любомир Георгиев. Гл. ас. Славка Шопова се пенсионира и в 
научните секции на библиотеката продължиха да участват доц. д-р 
Радка Колева от Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив 
и гл. ас. Живка Радева от Регионалната библиотека „П. Р. Славей-
ков“ във Велико Търново. Отчетът съдържа и тяхната научна про-
дукция. Сътрудничката на Библиотеката Деница Кръстева продъл-
жава редовна докторантура към Катедрата по библиотекознание, 
научна информация и културна политика на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и отчита научната си дейност към катедрата. 

1. Дисерации и хабилитации
През 2011 г. няма защитена докторска дисертация или хаби-

литационен труд от сътрудник на Библиотеката на научна длъж-
ност. С решение на Научния съвет за самостоятелна подготовка на 
докторат на тема „Яворов и Македония“ за научната степен „док-
тор на историческите науки“ се зачисли доц. д-р Милкана Бошна-
кова. За същата научна степен е подготвен във вариант за защита 
и дисертационният труд на доц. д-р Цветолюб Нушев на тема: 
„Българското националнореволюционно движение 1856–1912 г. 
Извори. Историография. Проблеми“. Доц. д-р Румен Ковачев про-
дължава работа по подготовката на дисертационна теза със загла-
вие „Усвоеното пространство, инфраструктура и население в Ни-
кополския санджак според османски регистри от ХVI век“.

2. Публикувани и завършени научни изследвания
1.1 Монографии 
Публикувани са 5 колективни монографии в 2282 с.

Етрополската книжовна школа и българският XVII век : 
сборник материали от Националната конференция „Етропол-
ската книжовна школа и културният живот през XVII век в 
българските земи“, София, 20–21 май 2010 / състав. и науч. ред. 
Елисавета Мусакова, Елена Узунова ; фотогр. Иван Доброми-
ров. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2011. – 304, 
128 с. : с факс., портр., к.

Из практиката на Османската канцелария : сборник матери-
али от международната конференция „Османските регистри – из-
вор за историята на Балканите“, София, 23 октомври 2009 /състав. 
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и науч. ред. Румен Ковачев. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и 
Методий, 2011. – 200 с. : с факс.

Кендерова, Стоянка и др. Българските земи в средновеков-
ната арабописмена картографска традиция (ІХ–ХІV в.) : атлас /
Стоянка Кендерова, Атанас Стаматов, Димитър Стоименов ; прев. 
Адриана Момчилова... и др. – София : Тангра ТанНакРа, 2011. – 
336 с. : с цв. ил. 

Факти и мистификации в старите текстове. / състав. Боряна 
Христова, Елена Узунова. – София : Гутенберг, 2011. – 566 с.

New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration 
/ edited by Patricia Engel, Joseph Schirò, René Larsen, Elissaveta 
Moussakova and Istvan Kecskeméti. – Wien/Horn: Verlag Berger, 
2011. – XXIV, 748 pp.

1.2 Статии
Публикувани са 53 студии и статии (3 енциклопедични) в 500 с. 

в издания на библиотеката и други институции:

Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община. – Пазарджик, 
2011 ; Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ в. : сбор-
ник материали от Националната конференция „Етрополската кни-
жовна школа и културният живот през ХVІІ век в българските земи“, 
София, 20–21 май 2010 ; Из практиката на Османската канцелария 
: сборник материали от международната конференция „Османските 
регистри – извор за историята на Балканите“, София, 23 октомври 2009 
; Библиотеки, четене, комуникации : Девета национална научна кон-
ференция, посветена на 65-годишнината на проф. дфн Мария Младе-
нова, Велико Търново, 17–18 ноември 2010 г. – Велико Търново, 2011 ; 
Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България : сборник 
материали от националната научна конференция по повод 130 години 
от основаването на Солунската българска мъжка гимназия, април 2010 
г. ; Личността в историята, Стара Загора, 2011 и др.

и периодични издания:
сп. Библиотека ; сп. Македонски преглед ; сп. Минало ; 

Chroniques du manuscrit au Yémen ; Годишник на СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“, Център за славяно-византийски проучвания „Акад. Иван 
Дуйчев“. 

3. Дейности по профила на библиотеката като научен ин-
ститут

Съставителство на описи и каталози на ръкописи, ка-
талози на старопечатни, редки и ценни издния, обзори на ар-
хивни фондове, описи на документи, документални сборници, 
палеографски албуми
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През 2011 г. не е публикувано издание на опис, каталог или 

документален сборник, съставено от сътрудници на библиотеката. 
Отчита се работа в различни обеми по подготовката на следните 
издания:

Опис на славянските ръкописи от сбирката на ЦИАИ. Т. 2 ; 
Опис на славянските кирилски печатни книги от ХІХ в., съхра-
нявани в сбирката към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“; 
Опис на украсените ръкописи в НБКМ; Опис на гръцките ръко-
писи в Националната библиотека; Приписки в българските старо-
печатни книги (1806–1878) от фонда на НБКМ. Т. 1, (1806–1850).

 
Каталог на източните ръкописи. Т.7; Кратък каталог на из-

точните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий“. Т.1.; Каталог на шуменските ръкописи.

Не е работено по следните планови задачи, по които работата 
е преустановена временно през 2010 г.: 

Опис на документи от ХVІІІ в., съхранявани в БИА и Епис-
толарното наследство на Марин Дринов, които остават като дъл-
гогодишни научни задачи.

За 2011 г. научните секции към библиотеката отчитат дейност 
по съставителство на следните 4 бази данни:

База данни „ISBN Bibliography 2010“;
Онлайн база данни UDC Summary;
Български периодичен печат. Серия 4 за 2009;
Списък на предметните рубрики в НБКМ

и показалци:

Именен и топографски показалец. – В: Огнянов, Михаил Ле-
вов. България през XX век. – София : Работилница за книжнина В. 
Станилов, 2011.

Продължава текущо и подготовката на 2 монографии, 
документални издания и албуми:

Етюди върху средновековни български ръкописи; 
Османските регистри – извор за историята на Балканите 

ХV–XIX век.

Подготовка на издания на ръкописни паметници, 
документи и извороведчески издания

През 2011 г. бяха публикувани 2 документални издания (512 с.):

Константинов, Константин. Път през годините : неиздадени 
спомени / Константин Константинов ; състав. Асен Георгиев ; предг. и 
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ред. Боряна Христова. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 
2011. – 152 с. – (Отминалото. Неизвестно за известните)

Матов, Милан. Спомени. За премълчаното в историята на 
ВМРО / състав. увод , обяснителни бележки и именен показалец 
Милкана Бошнакова. – 2.изд. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и 
Методий, 2011. – 360 с.

Не беше продължена преустановената през 2009 г. работа по 
следните дългогодишните научни задачи: 

4 документални и извороведчески издания
 
Издирване, транслитерация на латиница и издаване на 

османски извори за историята на Балканите през ХV в.;
Мемоарите на Васил Диамандиев; 
Ръководство по фотография на А. Карастоянов; 
Албум Илинденско-Преображенско въстание

и 1 албум:

Знаци за легализиране в османотурските документи.

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

През 2011 г. продължи работата по изготвяне на предвидените 
в Закона за обществените библиотеки и Закона за развитието 
на академичния състав в Република България подзаконови 
документи. Едновременно с това бяха разработени инструкции, 
свързани с вътрешнобиблиотечната организация и правила 
за усъвършенстване на професионалната дейност в областта 
на каталогизацията и издателската практика. Бяха съставени, 
обсъдени и приети на съответното професионално или 
административно ниво следните документи (9 бр. – 140 с.): 

Инструкция за пътя на продължаващите издания, постъп-
ващи в Националната библиотека по депозит и предназначени за 
Архива / състав. Галя Иванова;

Изисквания за библиографско представяне на цитираните 
информационни ресурси и за техническото оформление на публи-
кациите, постъпили в издателството на НБКМ / състав. Антоане-
та Тотоманова и др.; 

Правила за дейността и организацията на работата на Науч-
ния съвет по библиотечно-информационни науки при Национал-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; 

Правила за съставяне на библиографско описание на кино-
филми и видеозаписи / състав. Виолета Людсканова и Александра 
Дипчикова; 
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Правила за съставяне на библиографско описание на кар-

тографски ресурси / състав. Виолета Людсканова и Александра 
Дипчикова; 

Правила за съставяне на библиографско описание на звуко-
записи / състав. Виолета Людсканова и Александра Дипчикова; 

Правила за съставяне на библиографско описание на нотира-
на музика / състав. Виолета Людсканова и Александра Дипчикова; 

Правилник за дейността на Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“; 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни 
степени и за заемане на академични длъжности в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

През годината продължи развитието на проекта Виртуална библи-
отека – България – I етап. След влизането в експлоатация на библиог-
рафската база данни за споделена каталогизация COBIB.BG продължи 
работата на работните групи „Реформи“ и „Развитие“ в основните 
направления – оценка и практическо осъществяване на необходими-
те корекции в 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 биб-
лиотечно-информационна система и подготовка на български вариант 
на интерфейса на електронния каталог. Ръководството на работните 
групи се осъществяваше от научни сътрудници от Секцията по биб-
лиотекознание. Внедряването на новия софтуер и промяната в орга-
низацията на работата, наложиха разработването на редица вътрешни 
нормативни документи, инструкции и правила. Продължи работата по 
подготовката на персонала за работа в системата COBISS с организи-
ране на курсове за библиотекари от други библиотеки – бъдещи учас-
тници в системата за споделена каталогизация.

Продължи и работата по превода и адаптирането на норматив-
ните и инструктивните материали, необходими за внедряването на 
отделните модули на софтуера на системата COBISS. Текущо се ра-
ботеше по превода и актуализирането на допълненията към форма-
та за машинночетими записи COMARC/В и подготовката на всички 
преведени досега материали за интегрирането им в системата на 
електронни наръчници в рамките на софтуера COBISS3. 

Научни сътрудници от библиотеката продължиха да работят 
като ключови обучители в осъществяването на съвместната ини-
циатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за 
развитие – Програма „Глоб@лни библиотеки – България“.

В рамките на дейността на Техническия комитет по архивна, 
библиотечна и информационна дейност (ТК 16) към Българския 
институт по стандартизация сътрудници на Библиотеката 
участваха в редакцията и адаптирането на български преводи на 
4 международни стандарта (БДС ISO) от отрасъла „Информация 
и документация“, свързани с библиографската, архивната, 
информационната и издателската практика (122 с.).
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Завърши преводът, адаптирането и редактирането и се 

предаде за печат основният нормативен документ в съвременната 
практика на каталогизацията – консолидираното издание на 
Международния стандарт за библиографско описание:

ISBD: международен стандарт за библиографско описание 
: консолидирано издание / прев. от англ. Александра Дипчикова ; 
ред. Виолета Людсканова. – София : ББИА, 2012. – 294 с. 

ISBN 978-954-9837-22-3

Библиографски трудове
През 2011 г. няма публикувани самостоятелни тематични 

библиографски указатели. Работата по изграждането на 
библиографските бази данни Български календари 1878–
1944, Български музикални издания 1878–1944 и Български 
картографски издания 1878–1944 все още не е възобновена. 
Предстои преразглеждане на програмата за тяхното разработване 
при отчитане на използването на нов софтуер за управление на 
библиотечната и библиографска дейност в Библиотеката. Не е 
работено и върху библиографския указател Иван Вазов. Т. 3, 
Публикации за Иван Вазов в България. 1906–1921.

 
Преводни издания
Във връзка с изготвянето на цялостна документация за 

въвеждане на системата COBISS в България, продължава текущо 
превеждането на ръководствата за прилагане на отделните 
модули на системата, на потребителския интерфейс на софтуера 
и на входните екрани и въвеждащите обяснителни текстове на 
представянето на COBISS.Net в интернет. Модулът COBISS/
OPAC, който поддържа електронния каталог на библиотеката и 
е достъпен в режим онлайн, вече е с потребителски интерфейс 
на български език. През 2011 г. тази текуща дейност се изрази в 
превод на:

Текстове на потребителския интерфейс на входните екрани 
на COBISS/OPAC (29 файла); 

Стандартни термини и изрази от интерфейса на софтуера на 
COBISS (365 бр.); 

Инструктивни текстове от интерфейса на софтуера на 
COBISS (13 с.). 

Превод и адаптиране на заявления за получаване на 
потребителско име и придобиване на разрешение за споделена 
каталогизация на формуляри с данни за Библиотеката и др. (15 с.)

Рецензии и отзиви
Научните сътрудници в библиотеката отчитат 5 рецензии за 

публикации, 11 рецензии за защита на докторати и хабилитации, 
3 рецензии за дипломни работи на студенти от бакалавърски и 
магистърски програми по библиотекознание, информационни 
науки и книгознание.
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Редакторство 
В библиотеката се извършва голяма по обем редакторска работа, 

свързана с подготовката за издаване на сборници, библиографии, 
показалци, бази данни, текущо издавани периодични издания и др. 
Редактирани са 12 издания (3782 с.) (2010 – 11 изд. / 2241 с.). Тази 
дейност обхваща и редактирането на текущо поддържани бази данни 
(бази данни на отделни серии от текущата национална библиография, 
на адресите на издателствата и на книгите под печат, контролните 
файлове на имената на автори – 4 бази – 14 800 записа). Във връзка с 
въвеждането на новата интегрирана библиотечна система COBISS в 
българските библиотеки, текущо продължава работата върху превода 
и редактирането на основни инструктивни документи, ръководства и 
интерфейс на софтуера. 

на сборници, библиографии, показалци, преводи 2212 с.:
ИЗ практиката на Османската канцелария : сборник матери-

али от международната конференция „Османските регистри – из-
вор за историята на Балканите“, София, 23 октомври 2009 / състав. 
науч. и ред. Румен Ковачев. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и 
Методий, 2011. – 200 с. : с факс.

Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на 
Северозападните Родопи : сборник доклади от нац. науч. конф. Ве-
линград, 23–24.Х.2008 / ред. Стоянка Кендерова. – София, 2010. 

Насоки на ИФЛА за обществената библиотека / ред. Кристи 
Кунц и Барбара Губин ; науч. ред. Александра Дипчикова. – София 
: ББИА, 2011. – 148 с.

Пол, Розвита и др. Измерване на качеството в библиотеките : 
оценяване на ефективността / Розвита Пол и Петер те Бьокхорст ; 
прев. от англ. Асен Георгиев, науч. ред. Анета Дончева. – София : 
ББИА, 2011. – 135 с. 

Карабелова, Магда. Българската мисия на Тадеуш Ст. Гра-
бовски – пратеник на възкръсваща Полша / ред. Елена Янакиева. 
– София : Изд. център Боян Пенев, 2011. – 139 с.

Българска анкета по полския въпрос 1915–1916 / авт. на 
увод и обясн. бел. Тадеуш Станислав Грабовски ; [ред. кол. Магда 
Карабелова, Елена Янакиева... и др. ; прев. Магда Карабелова ;]. – 
София : Изд. център Боян Пенев, 2011 (София : АИ М. Дринов). 
– 208, 192 с. : с ил., портр., факс. – (Полският въпрос на междуна-
родната сцена ; 3)

БДС ISO 25577 Информация и документация – MarcXchange 
/ прев. Б. Яврукова ; ред. Александра Дипчикова – 21 с.

БДС ISO 15511 Информация и документация – Междунаро-
ден стандартен идентификатор за библиотеки и сродни организа-
ции (ISIL) / прев. Радослава Тодорова ; ред. Александра Дипчикова 
– 10 с.

БДС ISO 15489-2:2001 Информация и документация. Упра-
вление на записите. Част 2, Указания / прев. Иво Аврамов ; ред. 
Александра Дипчикова – 53 с.
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БДС ISO 16175-1 Принципи и функционални изисквания 

към документите/записите в електронна офис среда. Модул 1 Общ 
преглед и изложение на принципи / прев. Иво Аврамов ; ред. Алек-
сандра Дипчикова – 20 с.

Трудове на студентското научно общество при СВУБИТ. Т. 6 
/ науч. ред. Татяна Дерменджиева, 2011. – София: За буквите – О 
писменахь, 2011. – 668 с. 

Георгиева, Елена. Библиография на трудовете на проф. дфн 
Мария Младенова / състав. Елена Георгиева ; ред. Цветанка Пан-
чева. – В: Библиотеки, четене, комуникации : Девета национална 
научна конференция посветена на 65-годишнината на проф. дфн 
Мария Младенова, Велико Търново, 17–18 ноември 2010 г. – Ве-
лико Търново, 2011, с. 423–469.

на бази данни – 14 800 записа

Адреси на българските издатели в Националната ISBN 
агенция – Адреси на издатели – ONIX 4600 Книги под печат – 
ONIX 3200 нови и 2600 стари записа (прехвърлени от ISIS);

Български книгопис, Серия 1 – 207 библ. опис.;
Контролен файл на имената на авторите – редакция на кон-

тролни записи – 2010 – 2178 записа;
Продължаващи издания (списания, периодични сборници, 

справочници) за 2009 – 1639 загл. и за 2010 г. – 480 записа.

редакционна работа в продължаващи издания – 

Сп. Библиотека 6 кн. За 2011 г. – списанието се издава от 
Националната библиотека, главният редактор и 5 от членовете на 
редакционната колегия са сътрудници на библиотеката (404 с.)

Участие в редколегията на електронно списание – ББИА он-
лайн – 3 бр.

4. Доклади и съобщения на научни форуми
Библиотеката отбеляза участие в национални научни 

конференции:
(21 доклада) (2010 – 24): 
„Библиотеки, четене, комуникации : Дигиталните колекции 

и способите за достъп до потребителите“, В. Търново, ноем. 2011 г., 
; Национална научна конференция „Етрополе – история, култу-
ра, книжовност“, юни 2011 г.; ХХI национална конференция на 
ББИА : Потребностите на информационното общество и библио-
теките: хармония или конфликт?, Благоевград, юни 2011 г.; Кръгла 
маса „Книгата – нашето по-смислено настояще“ – април 2011 г. 
– УНИБИТ; Конференциии по Проект „Подобряване на работата 
на общинските администрации по мониторинга и контрола върху 
прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за 
народните читалища в сътрудничество със заинтересованите стра-
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ни“, септ., окт. 2011 г., Пловдив, Русе; Национална научна кон-
ференция „Христо Караманджуков и Родопите“, Смолян, май, 
2011 г. ; Национална научна конференция „Идейното наследство 
и практически опит на българското политическо апостолство“ 
– Македонски научен институт, София, март 2011 г.

Сътрудници на библиотеката са участвали с 6 (2010 – 7) до-
клада в 7 (2010 – 8) международни конференции в България и в 
чужбина:

Трета конференция на тема „Българският прочит на докла-
дите „Новият Ренесанс“ на Комитета на мъдреците и „Стратеги-
ческият план за Европеана 2011–2015“, 28 март–1 април 2011 г., 
Брюксел; Годишна конференция на директорите на европейски-
те национални библиотеки (CENL), 26–27 септ. 2011, Копенхаген; 
Конференция на COBISS, 15–16 ноем., Марибор; Symposium 
international „Le livre. La Roumanie. L’Europe“. IVème édition. 
Sinaia, 2011; „Dečani u svetlu arheografskih istraživanja“ (Деча-
ни в светлината на археографските изследвания), Национална 
библиотека на Сърбия, Белград, 23–25 ноем. 2011 г.; Междуна-
роден конгрес за византийски изследвания „Византия без гра-
ници“, София, 22–27 авг. 2011 г.; Myths of Other in the Balkans : 
Representations, social practices and performances. – University of 
Macedonia – Thessaloniki (Department of Balkan, Slavic and Oriental 
Studies) Thessaloniki, Febr. 24–26, 2011 и др.

През 2011 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 
27 (2010 – 32) научни доклада, 6 (2010 – 7) от които са били на 
международни форуми. В съответствие с изискванията на Закона 
за развитието на академичния състав в Република България, за 
първи път беше организирана публична научна лекция след спе-
челване на конкурс за академичната длъжност „доцент“.

5. Експертна дейност
Експертната дейност на научните сътрудници се изразява в 

съставяне на комплексни научни програми за развитие, разрабо-
тване и осъществяване или ръководство на технологични проекти, 
подготвяне на писмени консултации, участието им като специа-
листи в професионални съвещателни органи към самата Библио-
тека, междуведомствени комисии, специализирани научни съвети 
и научни комисии към ВАК, извършване на експертни оценки по 
въпроси, свързани с фондове и материали от други библиотеки, 
консултации за колеги и граждани, подготовка на експозиции. 
Сътрудници на Библиотеката продължават да участват в работата 
на: Научния съвет на Македонския научен институт, Техническия 
комитет по архивна, библиотечна и информационна дейност 
към Българския институт за стандартизация (ТК 16 по АБИД), 
Международния редакционен съвет на сп. Scriptа & e-Scripta, 
Международния борд на LIBER Manuscript Librarians Group, На-
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ционалната комисия „Паметта на света“ към Националния ко-
митет на ЮНЕСКО, Международния борд на European Research 
Centre, Бухщадт Хорн (Австрия) и др.

Експерти от Библиотеката са участвали в подготовката на 7 
изложби:

Абагар на Филип Станиславов в НБКМ;
Български светци ІХ–ХІХ в. в НБКМ;
Многоликият свят на Георги Стойков Раковски, подготвена 

за посещението на Председателя на Народното събрание в Индия;
Наследството на Неофит Рилски в аулата на Богословския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
Почит към Пенчо Славейков в НБКМ;
Сиянието на Византия : Украсени гръцки ръкописи от Балка-

ните (6–18 в.) в Националната галерия за чуждестранно изкуство;
Средновековно православно изкуство от българските му-

зеи и колекции в Криптата на храм-паметника „Св. Александър 
Невски“. Последните две изложби бяха част от културната програ-
ма на ХХІІ международен конгрес за византийски изследвания.

Сътрудници на Библиотеката са ръководители или участници 
в редица проекти:

Дигитална библиотека; Виртуална библиотека – България ; 
Проект № BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото 
наследство на България“, финансиран по Финансовия механи-
зъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП); 
„Ръкописни и документални паметници от българските земи 
ХІІІ–ХVІІ в.“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на 
МОМН ;Проект „Глобални библиотеки“ ; Проект ARROW 
(Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works 
Towards Europeana ); UDC Summary – Проект на международ-
ния консорциум за УДК за съкратено издание на класификацията 
онлайн на 45 езика и др. 

6. Преподавателска дейност
Хабилитираните сътрудници от Библиотеката са канени като 

хонорувани преподаватели в различни висши училища. Повечето 
от тях подготвят и изнасят цялостни курсове по тематика, свърза-
на с по-тясна им специализация. Сътрудници на Библиотеката се 
включват с лекции и в квалификационни семинари, организирани 
от Българската библиотечно-информационна асоциация за библи-
отеките в страната:

„Съвременно книгоиздаване“ – ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Велико Търново; 

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

„Краезнание и краеведски БД“ – УНИБИТ, специалност 
„Библиотекознание и библиография“; 

„Теория и методика на предметизацията“ – СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Библиотечно-информационни науки“;
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„Универсална десетична класификация“ – СУ „Св. Климент 

Охридски“, специалност „Библиотечно-информационни науки“; 
„Мястото на специализираните сбирки в съвременната 

библиотека“ – СУ „Св. Климент Охридски,“ специалност 
„Библиотечно-информационни науки“;

„Писмено културно наследство“ – УНИБИТ, специалност 
„Културно-историческо наследство“; 

„Краезнание“ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико 
Търново, специалност „История“; 

„Увод в османската дипломатика“ – СУ „Св. Климент 
Охридски“– Център за източни езици и култури; 

„Стратегии на информационно търсене“ – СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Библиотечни и информационни науки“; 

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

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

„Феноменология на българската ръкописна книга“ 
– Националната художествена академия, специалност 
„Изкуствознание“; 

„Работа с арабските ръкописи“ – Нов Български университет 
Visualizing the Text in Bulgarian Medieval Manuscripts (to the 

14th century) – American Research Center – Sofia;  
Курс на тема „Каталогизацията и предизвикателствата на 

електронната среда“, организиран от ББИА за библиотекари от 
Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – Русе; 

Курс „Каталогизационната практика и формат COMARC“, ор-
ганизиран от НБКМ за библиотекари от библиотеките партньори в 
системата COBISS; 

Курсове за квалификация към Учебния център COBISS. 
През 2011 г. сътрудниците от научните секции към Национална-

та библиотека са подготвили 22 (2010 – 20) курса лекции и са прове-
ли общо 510 ч. (2010 – 665 ч.) лекции и 205 ч. (2010 – 365 ч.) упраж-
нения със студенти от висши училища. Осъществени са единични 
специализирани лекции за запознаване на студенти и специалисти с 
редки и ценни материали от фондовете на Библиотеката, организира-
ни са квалификационни курсове за библиотечни специалисти (2 кур-
са – 46 ч.). Изнасяни са и лекции пред студенти от специалностите 
„Библиотечни и информационни науки“ към Философския факултет 
на СУ, Университета по библиотекознание и информационни техно-
логии, специалността „Книгоиздаване“ на 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 студенти от Университета по библиотекознание и 
информационни технологии и специалност „Библиотечни и инфор-
мационни науки“ на Философския факултет на СУ и др. Продължава 
организационната дейност на Националния център COBISS в рамки-
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те на проекта „Виртуална библиотека – България“ с провеждане на 
квалификационни курсове за участниците в системата за споделена 
каталогизация. Проведени са курсове за библиотекари от библиоте-
ките партньори в системата COBISS (COBISS3/Каталогизация – ос-
новен курс (80 ч.) и COBISS3/Каталогизация – разширен курс, (40 ч). 
Осъществено е научно ръководство на 1 докторант.

♦
В отчетите на трите научни секции към Националната 

библиотека за 2011 г. са застъпени всички направления на на-
учната дейност, определени от задачите и функциите на инсти-
туцията. 

През изминалата година броят на научните сътрудници 
се е увеличил временно до 26 души, но с напускането на три-
ма, научният потенциал на библиотеката спада към края на 
годината до 23. (25 – 2010, 24 – 2009, 24 – 2008). Процентът на 
научни сътрудници с научна и образователна степен „доктор“ 
и „доктор на науките“ (ок. 70%) и съотношението между до-
центи и професори (10 доценти / 2 професори) са променени 
незначително. Подготвена е за обсъждане и защита една дисер-
тация за научната степен „доктор на науките“ и е започнала 
подготовката на още две. 

Излязоха от печат 6 (2010 – 7) самостоятелни издания 
с участието на сътрудници от научните секции към Биб-
лиотеката като автори или съставители (5 колективни мо-
нографии, 2 документални издания). Публикации на Биб-
лиотеката са една от монографиите и двете документални 
издания, а останалите са плод на сътрудничество с автори-
тетни външни издателства (ИК Гутенберг, Тангра ТанНак-
Ра, Verlag Berger и др.), което потвърждава трайния интерес 
на културната общественост към научната продукция на 
Националната библиотека. Между публикуваните и завър-
шени научни изследвания през 2011 г. са посочени 5 студии 
и 48 статии в научни сборници и периодични издания. Този 
показател свидетелства за относително запазване на броя 
на статиите от последните три години (2009 – 50, 2010 – 49, 
2011 – 48). Научните сътрудници отчитат текуща работа по 
изследвания в рамките на научния профил на Библиотека-
та, които се подготвят в течение на няколко години (2 ди-
сертационни труда, 1 библиографски указател, 3 описа на 
ръкописи, 2 каталога, съставителство на 3 бази данни). Не е 
подновена работата над 2 описа, 5 документални издания, 1 
каталог, 1 албум, 3 ретроспективни и 1 персонална библио-
графия. Отчетена е значителна по количество редакционна 
работа на подготвяни за издаване материали, преводни из-
дания, интерфейс на софтуерни приложения и др. – 12 изда-
ния (3782 с.). Традиционно се отчита и работа по редакция 
на 4 текущи бази данни (14 800 записа). 

В рамките на основната дейност по профила на Библиоте-
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ката като научен институт изпъква същественото участие на 
научните сътрудници в разработването и осъществяването на 
проекти от голямо значение за развитието на институцията и 
библиотечното дело в страната. Продължава реализирането на 
проектите „Виртуална библиотека – България“ и „Дигитална 
библиотека“. Ръководството на тези проекти и голяма част от 
текущата работа по тях е част от експертната дейност на научни 
сътрудници в Библиотеката. Отчита се и тяхното съществено 
участие в обучителната дейност в рамките на проекта „Глобални 
библиотеки – България“, която ще продължи и през следващите 
няколко години. През 2011 г. се отчита и работа по проектите № 
BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото наследство на 
България“, финансиран по Финансовия механизъм на Европей-
ското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), „Ръкописни 
и документални паметници от българските земи ХІІІ–ХVІІ в.“, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОМН, Проект 
ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan 
Works Towards Europeana) и др. Сътрудниците на Библиотеката 
са участвали през годината общо в осъществяването на 6 техно-
логични проекта от различни направления в дейността на Биб-
лиотеката. Продължава ангажираността на сътрудници на Биб-
лиотеката по изготвяне на проекти за подзаконовите нормативни 
документи и стандартите за библиотечни дейности, предвидени 
в Закона за обществените библиотеки от 2009 г. Експертната 
дейност на научните сътрудници съпровожда почти всички но-
вости 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 фондове (7 изложби). 

През 2011 г. не се отбелязва значително изменение на 
броя на докладите, с които научните сътрудници са участ-
вали в различни международни, национални и регионални 
научни форуми – 28 (2009 – 26, 2010 – 32), от които само 7 на 
конференции с международно участие (4 в чужбина). Тен-
денцията към увеличение на количествените измерения на 
преподавателската дейност на научните сътрудници се ста-
билизира. Броят на курсовете от лекции продължава да се 
увеличава (2011 – 22, 2010 – 20, 2009 – 19, 2008 – 18, 2007 – 14), 
но се регистрира известно намаление на броя на часовете лек-
ции (2011 – 510, 2010 – 665, 2009 – 438, 2008 – 375, 2007 – 440) 
и упражнения (2011 – 205, 2010 – 365, 2009 – 143, 2008 – 310, 
2007 – 300) със студенти от различни висши училища. Препо-
давателската дейност е характерна за повече от две трети от 
академичния състав. През годината се увеличава и броят на 
квалификационните курсове за запознаване със системата на 
споделена каталогизация COBISS и се отчита участие в про-
грамата за продължаващо обучение на Българската библи-
отечно-информационна асоциация. Научните сътрудници в 
Библиотеката отчитат общо 19 рецензии (за дипломни работи 
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на студенти от бакалавърски и магистърски програми по биб-
лиотекознание, за публикации, за конкурси за заемане на ака-
демични длъжности и защита на дисертации за получаване на 
научни звания). 

И в отчетите за 2011 г. ръководителите на секциите не от-
белязват особено различие в научната и научно-приложната 
дейност в сравнение с предходната година. Забавянето на из-
пълнението на някои планови задачи за сметка на участие в 
научни начинания, които не са били предварително планира-
ни, но представляват съществен принос за научната дейност 
на Библиотеката, 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 компенсират недостига на ра-
ботно време за тези задачи. И през тази година не може да се от-
бележи 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 необходимост от нови по-млади попълнения, които не само да 
увеличат намаляващия състав на отделните научни секции, но 
и постепенно да поемат проблематиката, работата и задачите от 
по-възрастните си колеги. Определено безпокойство буди трай-
ното нарушаване на баланса между трите научни секции по 
отношение на техните количествени измерения. Общият брой 
на сътрудниците от секциите по библиотекознание и библио-
графия (11 души) е малко по-малък от броя на сътрудниците в 
секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориента-
листика, реставрация и консервация (12 души).

 И тази година количествената оценка на отчетите на 
научните секции не дава повод за отбелязване на значителни 
различия в обема на научната дейност в сравнение с послед-
ните няколко години. При по-подробно сравнение на данните 
може да се установи периодично покачване или намаляване 
на количествените измерения на различните научни и науч-
но-приложни дейности, но общата тенденция е към запазва-
не на количествените параметри, измерени в отделните на-
правления на научната работа в Библиотеката. Този резултат 
може да се определи като задоволителен като се вземе предвид 
намаляването на абсолютния брой на научните сътрудници 
в Библиотеката с около 15% за последните десетина години 
(1999 – 28, 2011 – 23). Обективните различия в характера на 
научните разработки и научно-практическите дейности в три-
те основни направления на научната работа в Библиотеката 
не дават възможност за сравнителна оценка на тяхното ка-
чество и затова тя не е задача на този отчет. 
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Издателска дейност

През изминалата година издателската дейност на Библиоте-
ката, която се осъществява в отдел „Издателство“ и печатницата 
беше по-успешна от миналата година, което се вижда и от цифро-
вите показатели за подготвените и отпечатани издания:

Отдел „Издателство“:
- Самостоятелни, периодични и продължаващи издания 
  9 бр. (65,87 печ. коли)
- Неподготвени и неотпечатани 
  3 бр. (47,50 печ. коли)

  Общо: 102,00 печ. коли

 Печатна база
- Издания на Националната библиотека
 сп. „Библиотека“ – бр. 1/2011 – 360 екз.
  бр. 2/2011 – 360 екз.
  бр. 3/2011 – 360 екз.
  бр. 4/2011 – 360 екз.
Отчет на Националната библиотека за 2010 г. – 90 екз.
     
  Общо: 1530 екз.

(Поради забавяне на други издания брой 5/6 от сп. „Библиоте-
ка“ за 2011 г. беше отпечатан в началото на 2012).

- Книги:
 „Из практиката на османската канцелария“ – 300 екз.
 „Етрополската книжовна школа и българския ХVІІ в.“ – 500 екз.
 „Път през годините“, том ІІІ от К. Константинов – 300 екз.
 „За премълчаното в историята на ВМРО“ от Милан Матов – 

300 екз.
  Общо: 1400 екз.

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

Външни поръчки: 
 „Изчезването на Макси“ от Рени Нешкова – 500 екз.
 Linguistics and Culture of Ancient Migrants by Albina Valieva – 

300 екз.
 „Стихотворения“ от Л. Лачански – 300 екз.
  Общо: 1100 екз.

Допълнителна работа:
Продължава разчитането и преписването от дневника на П. 

Динеков. Готови за печат са тетрадка 1–23 (1933–1938, 1955–4 юли 
1965 г.) 
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Завърши набирането и започна коригирането на Речник на цър-

ковнославянския език, т. ІІ, – 240 с. (Работата се финансира със спо-
моществователството на светогорския манастир „Св. Георги Зограф“ 
и спечелена субсидия от Фонд НИ при МОНМ за отпечатването му.)

 
♦
 Издателството се справи с планираните издания за 2011 г., 

макар някои от ръкописите да не бяха подадени навреме. Излез-
лите от печат самостоятелни, периодични и продължаващи изда-
ния са 9 – или 65,87 печ. коли.

 Редакторската работа беше на ниво, въведена бе нова 
организация на работа, бяха изработени нови технически из-
исквания към предаваните в издателството материали.

 През отчетната година издателството кандидатства за 
финансиране от програмата на Министерството на културата 
„Помощ за книгата“ и спечели финансови средства за „Път 
през годините“, том ІІІ от К. Константинов и „Спомени“ от М. 
Матов. Кандидатствахме и за финансиране от Фонд НИ към 
МОНМ, от който спечелихме субсидия за отпечатването на 
Речник на църковнославянския език.

Библиотечна координация

Експертна и консултантска дейност
Националната библиотека продължава да изпълнява своите 

задължения по отношение на библиотечната координация, коопе-
рацията и интеграцията на библиотеките. 

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

Експертната дейност се изразява в участието на специалистите 
в професионални съвещателни органи към самата Библиотека, меж-
дуведомствени комисии, специализирани научни съвети и научни 
комисии, извършване на експертни оценки по въпроси, свързани с 
фондове и материали от други библиотеки, консултации за колеги и 
граждани, подготовка на експозиции. Сътрудници на Библиотеката 
продължават да участват в работата на: Научния съвет на Македон-
ския научен институт, Техническия комитет по архивна, библиотеч-
на и информационна дейност към Българския институт за стандар-
тизация (ТК 16 по АБИД), Международния редакционен съвет на 
сп. Scriptа & e-Scripta, Международния борд на LIBER Manuscript 
Librarians Group, Националната комисия „Паметта на света“ към 
Националния комитет на ЮНЕСКО, Международния борд на 
European Research Centre, Бухщадт Хорн (Австрия) и др.
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 Извършване на експертни оценки и консултации по въ-

проси, свързани с библиотечната, библиографската и инфор-
мационните дейности 

● В направленията „Националната библиография“ и „Ката-
логизация“ е извършена писмена и устна консултантска дейност 
по следните проблеми – подбор на документи, библиографско 
описание, класиране и предметизиране на документи, изработване 
на библиографски указатели, книгоиздаване и печат и др. Голяма 
част от експертната и консултантската работа е извършена от на-
учните сътрудници, които работят в различни отдели на Направ-
ленията. Провеждани са редовно съвещания на Работната комисия 
по каталогизация, на които се обсъждаха проблемите на подбора, 
описанието, контролните файлове, класифицирането и предмети-
зирането. 

Комисия по каталогизация Заседания 
/брой

Решения 
/брой

Консул.на 
НБ /брой

Комисия „Подбор на документи за 
регистрация в ТНБ“ 8 69 6

Подкомисия „Библиографско опи-
сание и контролни файлове“ 1 23 78

Методични решения 15
Подкомисия „Класиране и пред-
метизиране“ 3 169 89

Предлож. 
на НБ

Нови индекси 3
Нови определители 1
Нови предметни рубрики 37 21
Нови предметни подрубрики 5 4
Нови препратки 110 56
Променени предметни рубрики 4 3
Променени предметни подрубрики -
Променени препратки 4 3
Методични решения 9 5

92

 Изработени и обсъдени са следните методични и инструктивни 
материали: Инструкция за редакция на конвертирани записи във фор-
мат COMARC/B на български самостоятелни документи от периода 
1878–1991 г. в електронния каталог на НБКМ – 16 с.; Методични ре-
шения № 2, 8, 9 за 2011 г. на комисията за „Библиографско описание и 
контролни файлове“; Правила за съставяне на библиографско описа-
ние за картографски ресурси; Правила за съставяне на библиографско 
описание за нотирана музика; Правила за съставяне на библиографско 
описание за звукозаписи; Правила за съставяне на библиографско 
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описание за кинофилми и видеозаписи; Изисквания за библиографско 
представяне на цитираните информационни ресурси и за техническото 
оформление на публикациите, постъпили в издателството на НБКМ.

Осъществени са консултации в областта на библиографската 
обработка на документите, определяне на видовете документи, 
определяне на идентификационните данни в книгите, цитиране на 
документите и др. 

Текущо бе оказвана методическа помощ в областта на задъл-
жителното депозиране, библиографската обработка на документи-
те, определяне на видовете документи, определяне на идентифи-
кационните данни в книгите и продължаващите издания и др.

● В Национален Център COBISS през цялата година се из-
вършват текущи консултации. Консултациите се отнасят до библи-
ографското описание и прилагането му към формат COMARC/B, 
както и до въвеждането на сигнатури и регистрация на периодич-
ни издания в COMARC/Н. 

Изготвени са методични решения и методики: методични ре-
шения и бележки за сложни случаи на библиографско описание и 
приложение на формата за библиографско описание COMARC/B 
– 2 бр.; методични решения и бележки за различни случаи на въ-
веждане на данни за фонда – 15 бр.

Периодично се провеждаха сбирки за вземане на текущи 
решения за сложни случаи на описание и уеднаквяване на катало-
гизационнта практика между направленията „Каталогизация“ и 
„Национална библиография“.

Продължи участието на водещи специалисти в работата на 
експертните комисии към Съвета за интегрирана библиотечно-ин-
формационна система и извършването на консултантска дейност 
по всички въпроси, свързани с каталогизирането на библиотечни 
документи и организацията на библиотечните фондове по между-
народните стандарти за библиографско описание.

● Значителна е консултантската и експертна дейност, свързана с 
проблемите на опазването на фондовете. През февруари на отчетна-
та година се получи молба за оценка състоянието на фонд Периодич-
ни издания и книги от регионална библиотека „Гео Милев“ гр. Мон-
тана. Сътрудник на Направлението посети библиотеката и съвместно 
с нейни служители се направи експертна оценка за физико-химично-
то състояние на фонда и условията на съхранението му. 

Консултация се оказа и на Археологическия институт и му-
зей към БАН, във връзка с участието им в международен проект с 
покана от тяхна страна за съвместна работа, свързан с културното 
наследство в музеите. Извърши се експертна оценка на състоянието 
на техните инвентарни книги, които са от основаването на музея.

Във връзка с проблемите, които имаше библиотеката на Ин-
ститута по изкуствознание към БАН, бе оказана консултантска 
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помощ във връзка с наводнени и неправилно съхранени книги. 
Извърши се и оценка на условията на съхранение в хранилищата. 
Консултацията е във вид на препоръки.

● Много от сътрудниците на Библиотеката участват като обу-
чители в различни видове професионални курсове към ББИА, 
Програмата „Глобални библиотеки“ и други. 

Международна дейност

В Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий“ се 
работи активно в посока на традиционното развиване на разноо-
бразна международна дейност на основата на процесите на библио-
течната интеграция и членството ни в ЕС. 

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

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

телите на структурните звена и много служители са участвали в 
следните международни форуми:

● Участие на зам.-директора на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ в 26-та годишна среща на Конферен-
ция на директорите на европейските национални библиотеки 
(CENL) в Лондон, септември 2011 г.

● Участие на директора, зам.-директора на Библиотеката и 
още 13 експерти от различни нейни Направления в Конференция-
та COBISS 2011, ноември в гр. Марибор, Словения. От българска 
страна презентацията на тема „National COBISS Centre Bulgaria: 
establishment and technical aspects“ е на Николай Делибозов – сис-
темен инженер от Център COBISS. 

● Участие на зам.-директора на Националната библиотека и 
ръководителя на направление „Дигитална библиотека“ в конфе-
ренцията „Българският прочит на докладите „Новият Ренесанс“ 
на Комитета на мъдреците и „Стратегическият план за Европеана 
2011–2015“, Брюксел, Белгия. 

● Участие в международния симпозиум „Le livre. La 
Roumanie. L’Europe“, Синая, Румъния с доклад „Книгата от Близ-
кия Изток – разпространение и възприемане на Балканите“. (проф. 
Ст. Кендерова).

● Участие в международна научна конференция „Триполитан-
ската и Балканските войни в контекста на процеса на дезинтеграция 
на Османската държава“, Измир, Турция (16–19 май 2011 г.) с до-
клад „Emigration of Muslims from Bulgaria to the Bulgarian villages in 
North Western Anatolia. The case of Kocapınar and Necipköy villages.“ 
(Ст. Шиваров)

● Участие в Международната научна конференция „Myths 
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of the Other in the Balkans. Representations, social practices and 
performances“ (24–26.02.2011) с доклад „The Question of the Other 
in the reminiscences of former pupils of the Bulgarian secondary 
schools in Adrianople and Thessaloniki“. (доц. Л. Георгиев)

● Участие в международна конференция на тема „Култури и 
религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока“, В. Търново 
с доклад на тема „Арабски и многоезични речници в източните 
ръкописи“. (д-р А. Стоилова)

● Участие в международна конференция „Дечани в светли-
ната на археографските изследвания“, Национална библиотека 
на Сърбия, Белград, 23–25 ноември 2011 г. с доклад „Дечанският 
псалтир“. ( доц. Ел. Мусакова)

● Сътрудници на Библиотеката участваха в организацията на 
две изложби и с доклад (доц. Ел. Мусакова) в XXII Междунаро-
ден конгрес за византийски изследвания „Византия без граници“, 
София, 22–27 август 2011 г. 

● Участие на ръководителя на ЕДЦ към Националната биб-
лиотека в Международната координационна среща на ЕДЦ и 
Паневропейската работна група за електронните депозиториуми, 
Валета, Малта, ноември 2011 г.

Международни договори (двустранно сътрудничество)
Подновени са договорите за сътрудничество с чуждстранни 

национални библиотеки:
● Национална библиотека на Азърбейджан, подписан и изпра-

тен от наша страна в Националната библиотека на Азърбейджан; 
● Национална библиотека на Коми – Договор за градивно 

сътрудничество, подписан и изпратен от наша страна;
● Национална библиотека на ЮАР – изготвяне на Меморан-

дум за сътрудничество (2010–2012), подписан и изпратен от наша 
страна.

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

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

Представител на ръководството на НБКМ присъства и участ-
ва в Годишната среща на директорите на европейските национал-
ни библиотеки, която през 2011 г. се организира в Копенхаген, 
традиционно в края на септември. 

Сектор „Официални издания“ в Направление „Специални ко-
лекции“ е Европейски документационен 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 в Направ-
ление „Национална библиография“, Библиотеката участва в из-
граждането на международните идентификационни системи за 
стандартни номера на книгите, периодичните и музикалните изда-
ния, получили международен стандартен номер, със седалища на 
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международните агенции съответно в Лондон (Великобритания), 
Париж (Франция) и Берлин (Германия). 

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

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

През феврурари 2011 г. на посещение в Националната биб-
лиотека Н. Пр. Дивябх Манчанда, посланик на Република Индия 
в България, направи дарение от книги и периодични издания. 
Официална делегация от Шанхай с ръководител г-н Wang Xiaoshu 
– Изпълнителен вицепрезидент на Асоциацията за приятелство с 
народите от чужбина в Шанхай и г-н Yu Jianhao – Генерален се-
кретар на Асоциацията за приятелство с народите от чужбина в 
Шанхай, г-жа Shen Liyun – Директор на Дирекция „Международ-
но сътрудничество“ на библиотеката в Шанхай, г-н Tan Huiming 
– член на Управителния съвет на Асоциацията за приятелство 
с народите от чужбина в Шанхай и г-жа  Li Danni от Дирекция 
„Международно сътрудничество“ на библиотеката в Шанхай посе-
тиха Библиотеката.

През април официални посещения направиха управляващият 
Посолството на Казахстан в София г-н Темиртай Избастин; Н. Пр. 
г-жа Чантипха Футракул, посланик на Кралство Тайланд в Буку-
рещ, във връзка с организирането на изложба и дарение за Наци-
оналната библиотека; Н. Пр. г-н Макото Ито, посланикът на Япо-
ния В София, по повод Празника на цъфналите вишни; арх. Олаф 
Ангенброт, Германия.

През май Н. Пр. Джон Роуън посланик на Ирландия в София 
направи дарение на избрани книги в областта на ирландския тан-
цов фолклор. На церемонията присъства и лекторът г-н Тери Мой-
лан, преподавател и изследовател на ирландските народни танци, 
който е и архивист на Клуба на гайдарите.

На официално посещение беше д-р Мохамадреза Дехшири – 
заместник-министър на Международния отдел на Министерството 
на културата на Иран, който се запозна с богатата сбирка от ори-
енталски ръкописи в Библиотеката. Срещата и програмата бяха 
съгласувани от Културното представителство на Посолството на 
Ислямска република Иран в София. 

В рамките на официалното посещение на Президента на 
Република Турция г-н Абдуллах Гюл през юли 2011 г. правител-
ствена делегация от Р. Турция – представители на академичните 
среди и държавни институти посети Библиотеката и се запозна с 
уникални документи и възможността за търсене в Дигиталната 
библиотека.

Във връзка с провеждания в София XXII международен кон-
грес за византийски изследвания „Византия без граници“ през 
август 2011 г. делегация от византолози от Армения посети Наци-
оналната библиотека и се запозна с нейната история.

Делегация от посолството на Кралство Норвегия в София 
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през октомври 2011 г. се запозна с дейността на Дигиталната биб-
лиотека; делегация на Кралство Мароко през ноември 2011 г. по-
сети Библиотеката и се запозна с нейната история.

На официално посещение през ноември 2011 г. в 
Библиотеката бяха Карл Х. Форцхаймър III, съпредседател на 
Фондация Америка за България, професор Ричард Овъндън, 
директор на Бодлеанската библиотека в Оксфордския университет, 
уредник на колекциите от редки и ценни издания и ръкописи, 
директор на Бодлеанския център за изследване на книги, 
професор Робърт Дарнтън, директор на университетската 
библиотека в Харвард и професор в същия университет и Иванка 
Цанкова, програмен директор „Образование и библиотеки“ към 
Фондация Америка за България. Гостите се запознаха с най-
ценните ръкописни и старопечатни документи на Библиотеката. 
Във връзка с голямо дарение за Националната библиотека 
на официално посещение бяха Н. Пр. Благой Ханджиски, 
посланик на Република Македония, Миле Бошески, директор 
на Национална и университетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопие и Васко Шутаров, директор на Македонския 
културен център.

Национални и международни програми и проекти

Националната библиотека участва в програми и проекти с 
национален и международен характер.

 Проект BG0046 „Дигитализация и запазване на писме-
ното наследство на България“ ( Digitalizing and preserving the 
written legacy of Bulgaria), финансиран от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), със 
страни донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

Проектът е изпълнен изцяло. Извършени са всички 
планирани дейности. Като резултати можем да отбележим: 
в Дигиталния център е инсталирана, отговаряща на всички 
европейски стандарти сканираща и компютърна техника, 
осигуряваща възможност за сканиране на различни видове 
документи в големи обеми. Документите могат вече да бъдат 
трайно архивирани, по-лесно и бързо достъпни за потребителите. 
Създадена е и система за сигурност чрез нов антивирусен 
софтуер. От услугите на Дигиталния център вече се ползват много 
потребители – от учените и изследователите до желаещите да се 
информират граждани. Документите са достъпни чрез интернет 
страницата на Библиотеката www.nationallibrary.bg като в момента 
се извършва техническата обработка за предоставянето на тези 
документи в европейските дигитални библиотеки: The European 
Library и Europeana.

За първи път у нас е създаден и въведен в експлоатация 
Национален регистър на издаваните книги, който значително 
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подобри състоянието на целия книжен сектор в България и 
предлага практически електронни услуги на гражданите и 
бизнеса. 

Осъществи се изключително полезна обмяна на опит с 
националните библиотеки на страните донори – Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия. Техни представители посетиха 
Националната библиотека на България, запознаха се с работата 
на новия Дигитален център и споделиха опит в областта на 
дигитализацията в собствените си страни.

Проектът получи възможно най-голяма публичност. 
Средствата са усвоени оптимално, разумно и добросъвестно. 
Ключовият фактор за успеха на проекта бяха обединението 
на силите на всички, работещи по проекта, настойчивостта на 
ръководството на Националната библиотека за реализиране на 
проекта и желанието за успех.

Със завършването на проекта вече се наблюдава устойчиво 
развитие чрез интензивната работа в новия Дигитален център 
и повишаване на интереса на потребителите към качествените 
дигитални услуги, които предоставя Библиотеката. 

 Проект „Виртуална библиотека – България“ 
През 2011 г. успешно стартира системата COBISS.BG и ин-

сталирането в реална среда на електронния каталог COBISS/
OPAC. Извършени са следните дейности:

● съставени са документи за редакция на конвертираните биб-
лиографски записи на български книги за периода 1878–1991 г.;

● съставени са и предадени отчети от тестването на програма 
за извеждане на библиографски указател за Серия 1. Български 
книгопис от сводната библиографска база данни COBIB;

● проведени са изпитите за използване на софтуер COBISS3/
Каталогизация – основен курс и даване на лиценз за работа в сис-
темата COBISS.net и оценени за сертификат – 24 сътрудници.

В локална база данни Национална библиотека на системата 
COBISS.BG, в направление „Каталогизация“ са създадени:

- нови 9008 библиографски записа за каталог;
- извършен е контрол и редакция на 10 730 библиографски 

записа за български и чуждестранни книги и официални издания; 
- сигнирани са 6249 тома книги за основен фонд, 675 тома 

книги и официални издания;
- за направление на „Специални колекции“ – 6601 тома книги 

за архив и 225 тома периодични издания за фондовете; 
- редактирани са 333 бр. сигнатури и изработени 3131 бр. 

етикети;
- в 8959 библиографски записа е активиран статусът за дос-

тъп на библиотечните документи в основен фонд и в 1039 записа 
– статусът на архивния екземпляр.

От 7 март 2011 г. цялата информация за публикуваните в 
България и депозирани в Националната библиотека български 
документи – от 1876 г. до днес, за чуждестранните документи, 
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постъпили в Библиотеката – от 1992 г. до днес, информацията за 
българските вестници, списания и бюлетини от 1844 г. до днес, 
за статиите от български вестници и списания от 1992 г. до днес, 
както и за фонда от чуждестранни периодични издания от 1992 г. до 
днес, е  включена в електронния каталог COBISS/OPAC и е дос-
тъпна през сайта на Националната библиотека.

Извършено е тестване на българската версия на интерфейса на 
електронния каталог COBISS/OPAC и след нанесени поправки в пре-
вода на български език, на 12 декември 2011 г., той е инсталиран.

 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: Дигитални библиотеки 
и дигитално съдържание). 

С цел популяризиране на резултатите от българското 
участие в проекта IMPACT се създаде подстраница на проекта 
в сайта на Националната библиотека с информация на българ-
ски и английски език, с хипервръзки към основни документи 
на проекта. 

Организираха се два Демонстрационни дни на Проект 
IMPACT – единият само за служители на Националната биб-
лиотека и вторият, в който участваха представители от Ми-
нистерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, Министерството на културата, Софийския уни-
верситет, УНИБИТ, БАН, водещи университетски и регионални 
библиотеки и IT специалисти с интереси по темата. Предста-
виха се различните аспекти на проекта от представители на 
Националната библиотека (5 презентации) и на Института по 
информационни и комуникационни технологии към БАН (3 
презентации). Вторият Демонстрационен ден се съчета с откри-
ването на изложбата „Дигитализация и запазване на писменото 
наследство на България“. Информация за събитието, програма-
та и презентациите своевременно се разпространени чрез сайта 
на Библиотеката.

Извършени са редица текущи дейности по проекта, като ор-
ганизиране на служебни пътувания за участие в срещите по про-
екта; кореспонденция с представители и участници по проекта; 
превод на български език на информация за IMPACT Centre of 
Competence; участие в системите и мрежите за вътрешна комуни-
кация по проекта (Surfgroepen, IMPACT Sharepoint и LinkedIn) и 
други.

 Проект Visualizing Family, Gender and the Body (1840–1950)
Националната библиотека участва в изследователския проект 

Visualizing Family, Gender and the Body (1840–1950) на универси-
тета в Грац, Австрия с дигитализацията на 610 файла – снимки и 
портрети на фотографската фамилия Карастоянови.

 Европейска библиотека и Европеана 
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На 29.03.2011 г. по идея на г-н Емил Стоянов – евродепутат в 

ЕП се организира конференция „Българският прочит на докладите 
„Новият Ренесанс“ на Комитета на мъдреците и „Стратегически-
ят план за Европеана 2011–2015“, която се проведе в Брюксел. В 
нея взеха участие зам.-директорът на Националната библиотека 
и ръководителят на направление „Дигитална библиотека“. На 
конференцията се сподели опитът на водещите български библи-
отеки, музеи и архиви и се обсъдиха редица въпроси, свързани с 
по-активното включване на български институции в Европеана с 
уникални документи от българското културно наследство.

През втората половина на 2011 г. започна подготовка на ме-
таданните за три от дигиталните ни колекции – „Българският ХІV 
век“, „Славянски ръкописи“ и „Сиджили“ – за включването им в 
Европейската библиотека и в Европеана. За целта се извърши ре-
организация на работните полета според изискванията на съответ-
ните стандарти и препоръки, преизградиха се документните маси-
ви и се извърши успешно тестване на метаданните за документите 
от „Българския ХІV век“ от страна на Европейската библиотека. 

 Проект „Ръкописни и документални паметници от бъл-
гарските земи XIII–XVII в.“, финансиран чрез конкурс, прове-
ден от Фонд „Научни изследвания“ на МОНМ. 

В рамките на ІІ етап на проекта се проведе Научна конферен-
ция „Етрополската книжовна школа и културния живот през ХVІІ 
век в българските земи“ – втора част в гр. Етрополе. Излезе от 
печат каталогът „Етрополската калиграфско-художествена школа 
от ХVІІ век“. Изданени са два сборника с доклади от научните 
конференции, предвидени в рамките на проекта – „Из практиката 
на османската канцелария“ и „Етрополската книжовна школа и 
българският ХVІІ век“. 

 Програма „Осинови книга“
Библиотеката продължава активно работата по програма 

„Осинови книга“ (съвместно с вестник „Култура“ като медиен 
партньор). В рамките на програмата на честването на Центъра за 
руски език към Катедра „Руски език“ на СУ е представен ръкопис 
(за „осиновяване“); осъществено е сътрудничество с Райфайзен-
банк и включването на програмата в дарителската кампания на 
банката „Избери, за да помогнеш“; осъществена е голяма корес-
понденция и консултации със служебни лица и дарители; връчени 
са дарителски грамоти за Празника на библиотеката (10.XII.); да-
дени са много интервюта и др.

 Програма на Министерството на културата “Библиотеките 
– съвременни центрове за четене и информираност“ – получе-
ни средства в размер на 50 000 лв., с които се направи абонамент 
за чужди периодични издания и се закупиха книги – 255 загла-
вия/958 тома, за книгообмен и основния фонд, които ще бъдат ре-
гистрирани в електронния каталог през 2012 г.
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 Програма на Министерството на културата „Помощ за 

книгата“ 

 Участие в международната програма UDC Summary – 
2412 основни индекси от класификационните таблици.

 През 2011 г. Националната библиотека получи покана от 
проф. Шарлот Валино, Италия – инициатор на Проект (EPHA) 
European Personal Historical Archives: Проектът включва цен-
ни и значими исторически документи от периода XIII–XX в. от 
четирите страни участнички, които да покажат, че и в миналото 
страните членки на ЕС са подържали връзки от различен характер 
(политически, военен, търговски т.н.) и такива, свързани с беле-
жити исторически личности и семейства. В проекта ще участват 
Италия (координатор), Полша, Белгия и Националната библиотека 
на България, която ще предостави материали от архива на големия 
поет Гео Милев, като голяма част от тях са непознати за широката 
публика до момента.

Изложби. Културна дейност
 
През изминалата година са представени 32 изложби, като 

три от тях с национално значение, приоритетни за Библиотеката 
– „Априлската епопея в символи и книги. 135 години от Април-
ското въстание“, „Българските светци Х–ХІХ век“ и „Дигитали-
зация и запазване на писменото наследство на България“.

Националната изложба „Априлската епопея в символи и 
книги“, посветена на 135-годишнината от Априлското въстание 
1876 г. Изложбата, с която Библиотеката отбеляза годишнината, 
е свързана преди всичко с научната и художествената литера-
тура, посветена на въстанието, като особен акцент е поставен 
на забележителната книга на Захари Стоянов „Записки по бъл-
гарските въстания“, с чието първо и редица следващи издания, 
започва експозицията. Отстъпвайки от традиционното предста-
вяне само на архивните документи, съхранявани във фонда на 
Националната библиотека, се опитахме да внушим на зрителя 
чрез познати символи емоционалната страна на събитието. 
Портретите на най-изявени поборници, картините на известни 
художници, текстовете на Захари Стоянов и Стефан Стамболов, 
допълнени от наивистичните рисунки и текстове на участника 
във въстанието Танчо Шабанов са онази нишка, която обединя-
ва книги и емоции.

Особен акцент в изложбата бяха и страници от ръкописния 
архив на Захари Стоянов, записките му за Априлското въстание в 
Копривщица, Перущица, Панагюрище и за действията на Ботевата 
чета. Беше показан и планът на бъдещата му книга „Записки по 
българските въстания“ и възвание към българския народ от 1876 г.
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На 11 май – Денят на Светите равноапостоли Кирил и Мето-

дий и патроннен празник на Националната библиотека на Бълга-
рия, от няколко години и професионален празник на българските 
библиотекари, представихме пред широката публика темата за 
българските светци. Започвайки с делото на Светите братя, в 
експозицията показахме най-популярните и обичани от българ-
ския народ канонизирани светци – св. св. Кирил и Методий, св. 
Седмочисленици, св. цар Борис-Михаил, св. Иван Рилски, св. 
Климент Охридски, св. Петка Търновска, св. Йоан Кукузел, св. 
патриарх Евтимий, св. Георги Стари Софийски, св. Георги Нови 
Софийски, св. Николай Софийски, св. Пимен Зографски, св. Па-
исий Хилендарски, св. Софроний Врачански, св. Злата Мъглен-
ска и св. Онуфрий Габровски.

От фондовете на Националната библиотека показахме и 
оригинали на Служебника на св. патриарх Евтимий, Житията и 
службата на св. Иван Рилски, житията и службите за някои от 
светците, както и първият, т.нар. Котленски препис на „История 
славянобългарска“ на св. Софроний Врачански.

На първо място в експозицията беше преписът на „История 
славянобългарска“ – почит към първата писана история на бъл-
гарския народ и завършва със службата за св. Иван Рилски – по-
кровителят на България.

Особен акцент в експозицията беше Менолога (сборник с 
жития на светци според календара) на император Василий ІІ – 
изключително фототипно издание на Ватиканския ръкопис, пода-
рено на Националната библиотека от Негово Високопреосвещен-
ство кардинал Рафаеле Фарина през 2010 г.

И двете експозиции са подготвени по идейни проекти на 
сътрудници от отдела, под научното ръководство на експерти от 
БИА на Националната библиотека.

Във връзка с Демонстрационния ден по Проект IMPACT в 
Централното фоайе нa Националната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ се откри изложбата „Дигитализация и запазване 
на писменото наследство на България. На широката публика се 
представиха оригинални дигатализирани документи на Нацио-
налната библиотека по два проекта, съответно – старопечатни 
периодични издания по Проект IMPACT и ръкописни книги от 
XIV–XVI в., а също документи от ориенталската сбирка на На-
ционалната библиотека по Проект BG 0046.

  
През май 2011 г. се представиха новото луксозно библио-

филско издание на „Абагар“ на Филип Станиславов, подготве-
но от издателство „Сиела“ и Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“. Събитието се съпътства от изложба, която 
включваше предишните му фототипни издания, както и ранни 
печатни венециански издания, за които се знае, че са били в ос-
новата на първата книга, отпечатана с елементи на новобългар-
ския език. Изданието, както и експозицията, обогатена с ориги-
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нални български възрожденски щампи, се посвети на 360-годиш-
нината на тази уникална книга. 

Изложбата „Многоликият свят на Раковски“ е изготвена във 
връзка с официална визита на българска парламентарна делега-
ция в Индия, в рамките на която е предвидено посещение в учи-
лище „Георги Стойков Раковски“ в Делхи. Експозицията включ-
ва оригинални ръкописи, снимки и факсимилета, съхранявани 
в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които 
представят живота и делото на бележития български революцио-
нер, поет, публицист и изследовател. Значителен интерес сред 
документите представляват записките на Раковски за древните 
връзки на българите с Индия, за индийските обичаи, за сан-
скритския и българския език. Част от изложбата са още „План 
за освобождение на България от 1861 г.“, „Привременен закон 
за народните горски чети от 1867 г.“, възвание на Раковски към 
българите и др. 

В рамките на ХХІІ Международен конгрес за византийски 
изследвания Националната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ се включи активно в културната програма, съпътстваща 
форума, в отговор на поканата от страна на Асоциацията на ви-
зантинистите и медиевистите в България, колективен член на  
Международната асоциация за византийски изследвания и участ-
ва в две експозиции – „Сиянието на Византия. Украсени гръцки 
ръкописи от Балканите VІ–ХVІІІ век“ (в Националната галерия 
за чуждестранно изкуство) и „Средновековно православно изку-
ство от българските музеи и колекции“ (в криптата на храм-па-
метника „Св. Александър Невски“). Националната библиотека 
предостави от своите хранилища ценни ръкописи, свидетелства-
щи за християнската книжовна традиция по българските земи. 

Продължава линията на доброто партньорство с Националния 
литературен музей. През 2011 г. се подготвиха две съвместни из-
ложби „Почит към Пенчо Славейков“ по случай 100-годишнината 
от дейността му като директор на Националната библиотека и Деня 
на народните будители и изложбата „Димитър Подвързачов и него-
вият софийски кръг“. Сътрудник от отдела я представи и в Истори-
ческия музей в гр. Стара Загора по покана на библиотека „Родина“.

През май се откриха дните на Фестивала на тайландската 
култура 2011 г. с изложба на книги дарени от Н. Пр. г-жа Чан-
типха Футракул – посланик на Кралство Тайланд в Букурещ. 
Фестивалът се организира от Борда по туризъм на Тайланд с 
подкрепата на Министерството на културата на Р. България и 
Софийската община. 

Националнатата библиотека затвърждава водещата си по-
зиция като предпочитано място за представяне на новоизлезли 
книги, организиране и провеждане на конференции, кръгли маси, 
срещи, пресконференции и др. За всички събития се изготвят и 
изпращат преслистове и покани до медиите.
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През 2011 г. Националната библиотека бе домакин на ня-

колко научни сесии и конференции. Традиционно Асоциация 
„Българска книга“ връчи годишната награда „Рицар на книгата“ 
в Националната библиотека, а Държавна агенция за българите в 
чужбина своята награда „Българка на годината“. Представени са 
над 20 новоизлезли книги, изнесени са няколко концерта, а съ-
трудници в отдел ВО и БК организираха за втора година Коледно 
тържество за колегите от Библиотеката. 

По идея на сътрудници на отдела, съвместно с колегите от 
направление „Комплектуване на фондовете“ се направи голямо 
дарение от книги на Дома на отец Иван от Нови хан от името на 
Националната библиотека.

През изтеклата година посещенията по повод организирани-
те събития в Националнатата библиотека са над 12 500, изпрате-
ни са над 600 бр. покани, а също и персонални писма-покани до 
представители на различни институции в България. 

Интернет страницата на Библиотеката
● Редакция на структурата на сайта и промени по дизайна 

– създаване на нови или промяна на съществуващите полета и 
рубрики;

● Ежедневно актуализиране и редактиране на информация-
та, подадена от отделните направления; 

● Отразяване на събитията, провеждани в Библиотеката, 
чрез публикуване на текстов и снимков материал. Редактиране на 
текстовете при необходимост; 

● Седмично публикуване на депозитните списъци; 
● Регулярно обновяване на информацията за сканирани до-

кументи в Дигиталната библиотека;
● Месечно актуализиране на информацията за медийното 

отразяване на дейността на Библиотеката;
● Публикуване на броевете от 2009 и 2010 г. на сп. Библио-

тека и на кн. 1–9 от Обзорите на архивните фондове, колекции и 
единичните постъпления, съхранявани в Български исторически 
архив за осигуряване на онлайн достъп до съдържанието им.
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Информационни технологии и мрежи

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

През 2011 г. ежедневнo се прави актуализация на работ-
ните бази данни – дейността включва всекидневен архив на 
бази данни под ISIS, в които въвеждането на описания про-
дължава.

Осигурени са права за работа до БД Дисертации под ISIS на 
Булгарика.

Извърши се преглед и редакция на алгоритми за подреждане 
по УДК на книгите на Националната библиография.

Осигурени са права за търсене в портал Books in print – На-
ционалния регистър на книгите за Направленията, които имат 
нужда. Създадоха се потребители с права за търсене и сортиране 
Depozit1, Depozit 2, Opisanie, Knigi.

През изминалата година са редактирани и нанесени сигнату-
рите на дисертациите, депозирани в НБКМ за 2008 г. (1054 кон-
вертирани записа) и 2009 г. (900 конвертирани записа) в COBISS.

Направи се тест и извеждане на данни във формат MARC21.
През изтеклата година са изведени, обработени и предадени 

30 списък за 2010 г. и от 1 до 46 списък за 2011 г. на Серия 1 – 
Български книги от Националната библиография.

Бяха изведени и предоставени необходимите данни за българ-
ски книги и българска периодика на Статистическия институт.

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

Направи се инсталация на новата версия на Docuware – соф-
туера на дигиталната библиотека на нов сървър, позволяваща 
генериране на директни връзки за достъп до дигитализираните 
документи и създаване на приложени документи.

Генерирани са и директни връзки за достъп до документи от 
колекцията старопечатни книги на Дигиталната библиотека, които 
имат библиографски описания в COBISS каталога.

Генерирани са и директни връзки за достъп до различните ко-
лекции на Дигиталната библиотека. По този начин се осигури дирек-
тен достъп до съответна колекция на дигитализирани документи.

Направи се и промяна на URL достъпа от Reading Europe, от 
български на английски език, след смяната на сървъра.

Качени са снимки от Дигиталната библиотека на старопечатни 
издания на сървъра, за да бъдат изтеглени с цел Проект IMPACT.

Организация и мениджмънт
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Подготвени са XML файлове на дигитализираните документи 

от колекциите Българският XIV век и Славянски ръкописи.

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

През изминалата година се направи инсталация и въвеждане в 
експлоатация на Storage server за архив на дигитализираните ре-
сурси в НБКМ.

Направи се профилактика и архив на server Novell, обслуж-
ващ локалните бази данни.

Извърши се и профилактика на сървъра,`осигуряващ търсене 
в базите данни през интернет страницата на Библиотеката.

През изминалия период редовно се правеше поддръжка на 
mail сървъра.

Подменени са мрежови устройства и са изградени нови тра-
сета в локалната мрежа.

Периодично се правеше архивно копие на библиографските 
бази данни.

Подменени са част от мрежовите устройства и кабелите, оси-
гуряващи старата локалната мрежа.

Подготвени са спецификации за закупуване на нова ком-
пютърна техника по изпълнението на втората част на проекта с 
МОМН фонд „Научни изследвания“.

През 2011 г. се направи инсталация, преинсталация, настрой-
ка и пускане в експлоатация на компютърните системи. Преин-
сталирани и пуснати в експлоатация са нови работни места, като 
в максимална степен на служителите се осигуриха по-надеждни 
компютри за работа.

Извършено е диагностициране и са отстранени хардуерни 
проблеми в компютърните системи. Периодично при повреда на 
компютърна техника се прави диагностика. При положение, че 
повредата можа да бъде отстранена в отдела, тя се отстраняваше 
за възможно най-кратък срок, в противен случай се изпращаше на 
ремонт в специализиран сервиз.

Променени са системните настройки на мрежовите устрой-
ства за осигуряване на по-висока скорост при обмен на данни в 
локалната мрежа.

Съдействие при отстраняването на трудности, възникнали по 
време на работата с компютърната техника, се оказваше непрекъс-
нато на колеги от служителите в Направлението.

♦
 През годината продължи поддържането на дру-

ги бази данни в Библиотеката: Булгарика; Национал-
на библиография на Продължаващи издания; INDEX 
Translationum; бази данни за Националния статистически 
институт; База данни UNESCO, Предметен указател и Ав-
торски указател.
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 Периодично са правени архиви на работещите сървъри 

в Библиотета.

 Генерирани са директни връзки за достъп до различни-
те колекции на Дигиталната библиотека. 

 Генерирани са директни връзки за достъп до конкретни 
документи от различните колекции на Дигиталната библиотека. 

 Променени са връзките за директен достъп до 13 ди-
гитализирани документа през интернет страницата на The 
European Library портал Reading Europe с интерфейс на ан-
глийски език.

 Създадени са нови акаунти за достъп до базите данни.

 Инсталирани и настроени за работа са нови компютри.

 Преинсталирани са над 30 работни компютърни станции 
и са подменени част от старите мрежови устройства и кабели.

 Изпратени за профилактика на сервиз са 4 принтера, 
като на 2 от тях се направи и ремонт.

 Бракувани са всички стари компютри и принтери, кои-
то не отговаряха на изискванията за новите софтуерни прило-
жения.

Персонал

Численост на персонала
През 2011 г. не се извърши редуциране на персонала и щат-

ният брой остана 250 човека. Списъчният брой към 01.01.2012 г. е 
261, от тях 226 жени, от които 8 са в отпуск по майчинство.

 През 2011 г. постъпилите в библиотеката са 17 човека. На-
пусналите са 21, от които 9 са с придобито право на пенсия, 11 по 
чл. 325 от КТ (по взаимно съгласие) и 1 щатна длъжност закрита 
поради намаляване обема на работа.

Структура на персонала
Във връзка с развитието на проекта „Виртуална библиотека – Бъл-

гария“ (Изграждане на единна национална библиотечна информацион-
на система) и настъпилата по този повод необходимост от структурни 
промени в организацията на работата и на работните места са извър-
шени следните промени, считано от 18.04.2011 г.: Сектор „Първична 
библиографска регистрация“ от отдел „Депозит“ в направление „На-
ционална библиография“ се закри и служителите са преназначени на 



89
длъжности в отдел „Каталогизация“, направление „Каталогизация“. 
От структурата на отдел „Депозит“ в направление „Национална биб-
лиография“ бе изведен сектор „Регистрация и техническа обработка“ в 
отдел „Каталогизация“, направление „Каталогизация“, с което се из-
върши и съответното преназначение на служителите. 

На основание чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за организация на 
РЗ, считано от 01.06.2011 г., се извърши трансформация на длъж-
ности в няколко структурни звена.

На основание Заповед №РД-09-931 от 27.12.2010 г. на Минис-
търа на труда и социалната политика и съобразно изискванията 
на Националната квалификация на професиите и длъжностите 
от 2011 г. са направени промени в длъжностните наименования и 
кодовете по НКПД на съответните професии, въз основа на което 
от Директора на Библиотеката е утвърден Списък с промените на 
длъжностните наименования, считано от 30.06.2011 г.

Други структурни промени през изминалата 2011 г. в Библио-
теката не са правени.

Възрастовата структура на персонала се запазва. Най-много 
са служителите от 41 до 55 години – 108, следва групата на 56 – 
63-годишните – 69, от 25 до 40-годишните са 51, до 25 години – 5 
и над 63 – 17.

Обучение и квалификация на персонала
А. Брой 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“

73

42
10
19

Висше небиблиотечно – общо 119
Висше с библиотечен курс 48
Със средно образование – общо
- от тях с библиотечен курс

58
10

Без средно образование – общо 1
* Отчитат се всички длъжности 

Б. Брой библиотечен персонал** по образование и 
квалификация

Общо персонал в Библиотеката
- от тях библиотечен персонал**

250
171

Библиотечен персонал с висше образование
- от тях с библиотечна квалификация

155
78

Библиотечен персонал със средно образование
- от тях с библиотечна квалификация

16
11

** Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф
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В. Проведени квалификационни и обучителни форми 
Във връзка със „Споразумение за включване на библиоте-

ките от България в безплатна обмяна на библиографски записи 
в мрежата COBISS.Net“ от 28.11.2006 г. и поетите от страна на 
Националната библиотека ангажименти за внедряване на про-
грамния продукт COBISS.Net в Обучителния център COBISS са 
проведени следните квалификационни курсове:

От 21 до 25 февруари и от 11 до 15 април „Използване на 
софтуера COBISS3/ Каталогизация – основен курс“. Обучение-
то преминаха общо 24 служители. 

От 30 май до 3 юни – „Използване на софтуера COBISS3/ Ка-
талогизация – разширен курс“. Преминали обучението – 12 човека.

От 21 до 23 март и от 23 до 25 ноември – „Използване на 
софтуера COBISS3/ Фонд – прехвърляне на записи и сведения 
за фонда“. В обучението се включиха общо 20 участници. 

 От 24 до 25 март „Използване на софтуера COBISS/ Фонд 
– Продължаващи издания“. Обучението преминаха 12 курсисти. 

От 14 до 15 февруари и от 4 до 5 април се проведе курсът 
„Стандарти и новости на каталогизиране в автоматизирана 
среда“. Курсът посетиха общо 24 служители.

Всички курсисти (общо 92) получиха сертификат за преминат 
курс на обучение.

През 2011 г. в Библиотеката постъпи предложение от Българ-
ската библиотечно-информационна асоциация за участие на слу-
жителите в организирани квалификационни курсове към Центъра 
за продължаващо образование на библиотекари. 

№ Наименование на курса Дата Бр.служ.
прем. обуч.

1. Изработване и управление на проекти 11–13 февруари 2
2. Текстообработка WWW 21–23 февруари 11
3. Презентация и презентиране 21–23 януари 4

4. Каталогизация на електронни ресурси (ди-
гитални обекти). Схеми с метаданни 21–23 януари 3

5. Управление на човешките ресурси 18–20 февруари 4
6. Компютърна текстообработка 26–28 януари 5

7. Изработване и управление на проекти в биб-
лиотечно-информационния сектор 11–13 февруари 2

8. Уеб проектиране 25–27 януари 2 

През 2011 г. поради недостиг на финансови средства небиб-
лиотечните кадри (административен персонал и служител ел. 
поддръжка) не преминаха желателните ежегодни обучителни се-
минари за запознаване с новите законови разпоредби, отнасящи се 
до професионалните им и длъжностни задължения.

През юни 2011 г. всички членове от Комитета по условия на 
труд преминаха задължително годишно обучение по Здравослов-
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ни и безопасни условия на труд. Всички 7 участници в семинара 
получиха Удостоверение, съгласно Наредба № 4 от 1998 г.

♦
 Служителите на Библиотеката на практика са 

основният й капитал, имайки пред вид скромните финансови 
възможност за развитие на нейните основни дейности; 

 Работата на служителите става все по-голяма по 
обем с новите дейности и отговорности и от тях се изисква 
много по-високо качество на работа с бързото навлизане на 
информационните и комуникационните технологии;

 За последните две години персоналът се подложи на 
сериозни структурни промени във връзка с въвеждането на 
системата COBISS.BG.

 Независимо от възрастта и квалификацията си всички 
служители в Библиотеката, които са определени да работят 
в системата COBISS.BG, преминаха курсове на обучение и се 
представиха отлично.

 Наблюдават се тенденции за текучество на сътрудници 
и нежелание млади специалисти да постъпят на работа 
в Библиотеката поради ниското заплащане на труда и не 
особено добрите социални придобивки. 

Финансиране

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е второсте-
пенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на културата.

Директорът на НБКМ, като администратор на бюджета, упра-
влява самостоятелно публичните средства при спазване изисква-
нето за полагане на двоен подпис и контрол по законосъобразност, 
целесъобразност и добро финансово управление.

Националната библиотека има финансова обособеност и за-
вършено счетоводно отчитане, прилага двустранно счетоводно 
записване и изготвя самостоятелен годишен счетоводен баланс. 

Финансовата дейност за 2011 г. се осъществява на база дейст-
ващите разпоредби в Република България и вътрешно норматив-
ните документи:

● Закон за счетоводството;
● Национални счетоводни стандарти;
● Международни счетоводни стандарти;
● ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите;
● Система за финансово управление и контрол на бюджетната 

дейност;
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● 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 детайлизират и конкретизират правилата и 

процедурите в Библиотеката;
● Допълнителни правила, процедури и заповеди при получа-

ване, отчитане и разходване на средства, предоставени по Евро-
пейски или Национални проекти и програми;

● Индивидуален сметкоплан, съобразен с Националните сче-
товодни стандарти и с изискванията при счетоводното записване и 
отчитане на проекти и програми;

● И много други действащи нормативни документи, свързани 
с дейността на Библиотеката.

НБКМ си поставя за цел да осъществява законосъобразност 
при прилагане на счетоводното законодателство – Закона за счето-
водството, Националните счетоводни стандарти, Международните 
счетоводни стандарти по въпроси, за чиито решения няма изрични 
разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство.

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

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

НБКМ стриктно изпълнява утвърдения бюджет от Министъра 
на културата, спазва изискванията на първостепенния разпореди-
тел и разпоредбите на българското законодателство. Ежедневно 
спазва вътрешните правила, процедури и заповеди по изпълнение-
то на дейностите в Библиотеката. Осигурява ефективна система за 
планиране, управление и отчитане на резултатите и разходване на 
публичните средства.

За отчитане на бюджетните дейности, осъществявани от На-
ционална библиотека, се прилага индивидуален сметкоплан. За 
осигуряване на по-детайлна информация във връзка с вземане на 
управленски решения, освен задължителната аналитичност на 
счетоводните сметки, е открита и допълнителна аналитичност. 

Прилаганата отчетност е обособена в две насоки:
- отчетност на касова основа;
- отчетност на начислена основа.
Счетоводната информация се обработва автоматично с про-

грамен продукт „Скиптър“.
Счетоводните регистри за аналитично и синтетично отчитане 

се съставят под формата на постоянни информационни масиви. 
Регистрите се приключват в края на всеки месец и задължително 
към 31-ви декември на отчетния период.

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

- Ежемесечно отчитане на касовото изпълнение на бюджета с 
натрупване от началото на годината. 

- Тримесечно отчитане и представяне на оборотна ведомост и 
баланс с натрупване от началото на годината.

- Годишно отчитане и представяне на Годишен финансов от-
чет с натрупване от началото на годината. Всички отчети и балан-
си се отчитат по ред и начин, указани от МФ и предават в Минис-
терството на културата.

НБКМ изготвя тримесечни и годишни статистически отче-
ти, които предава в Националния статистически институт, също 
изготвя и предава в Национална агенция по приходите Годишна 
данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху 
приходите на бюджетните предприятия и справка за изплатени 
хонорари през текущата година. 

Важни условия за дейността на НБКМ, за постигането на 
стратегически цели и приоритети на организацията е осигурява-
не на достатъчни финансови ресурси. За съжаление през 2011 г. 
поради недостатъчна обезпеченост с финансовите ресурси и 
намаления бюджет Национална библиотека не изпълни всички 
заложени в програмата си приоритети и приключи годината с 
финансови задължения към доставчици от страната. Но въпре-
ки затрудненията и намалените средства по бюджета, Нацио-
налната библиотека успешно успя да приключи изпълнението 
на трите проекта:

● Проект BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото 
наследство на България“ за периода 2009–2011г., който е оценен 
като един от най-добре изпълняваните. 

● Проект „Ръкописни и документални паметници от българ-
ските земи ХІІІ–ХVІІ в.“ – втори етап на изпълнението на този 
проект, финансиран от фонд „Научни изледвания“ към МОМН. 

● Проект IMPAC е финансиран по Седма рамкова програма 
на ЕС и е за периода 2010–2011г. 

В края на 2011г. е спечелен още един проект от фонд „Науч-
ни изследвания“ към МОНМ за издаване на научна монография, 
тематичен сборник, справочник и „Речник на църковнославянския 
език Т. ІІ П–Я“. Проектът е на стойност 4921 лв. и трябва да бъде 
реализиран и отчетен до месец септември 2012 г.

Въпреки трудностите през 2011г. Националната библиотека 
има „добра“ система за финансово управление и контрол и непре-
къснато я усъвършенства и обновява на основание действащите 
разпоредби в Република България.
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Административно-стопанска дейност

Снабдяване
Снабдяването се извършва чрез заявка от началник отделите 

след утвърждаване от главния счетоводител.

Складово стопанство
Стриктно се изготвя отчет за материалите, влизащи и излизащи 

от „Основен склад“ и склад „Готова продукция“, засечен със счето-
водството.Участва се в инвентаризацията на двата склада и ДМА.

Изготвят се протоколи за получаване на всякакъв вид матери-
али без фактура.

Периодично се извършват справки със счетоводството. 
Води се отчетност на склад „Готова продукция“ и „Основен 
склад“, обработват се и се отчитат документално във ФСД. 
Извършват се директни продажби на клиенти и се дават изда-
ния за продажба в книжарницата на НБКМ. Чрез склад „Гото-
ва продукция“ се изпълнява абонаментът за списание „Библио-
тека“ на ОИ. Изготвят се документи за абонамента и неговото 
разпространение.

Електрически инсталации 
Извършен е ремонт на всички налични ел.уреди. Измерени 

са напреженията на трафопоста. Отчита се и се контролира консу-
мацията на наемателите. Пожароизвестителната и охранителната 
инсталация се поддържат абонаментно по договор. Поддръжка и 
ремонт на пет читателски апарата. Монтирани са контролни елек-
тромери в книгохранилището в кв.“Изгрев“.

Подмяна на луминисцентни пури – 206 бр., ел.крушки – 134 бр., 
стартери – 138 бр., ел. контакти – 5 бр., разклонители – 20 бр., 
ел.ключове – 9 бр., изтеглен ел.проводник – 90 м.

Отопление и вентилация (ОВ)
Отстраняване своевременно на течове и периодично обезвъз-

душаване на инсталацията.

Водоснабдяване и канализация (ВИК) 
Подмяна на глава за батерия – 10 бр., ръкохватки за чешма – 

8 бр., употребен каналин – 10 бр., силикон – 2 бр., подменени тоа-
летни казанчета – 6 бр., смяна на гумички за уплътнение – 10 бр., 
отпушени канали – 10 бр., ремонт на тоалетни казанчета – 25 бр.

Сграден фонд 
Тeкуща поддръжка: на врати – 18 бр., шкафове – 7 бр., маси 

– 4 бр., бюра – 11 бр., столове – 41бр. Монтирани брави – 9 бр., 
дръжки за брави – 5 бр., патрони за брави – 1 бр., катинари – 5 бр., 
ремонт на стая № 2 на приземен етаж и демонтаж, и монтаж на 
корнизи и пердета.

Отделът участва в подреждането на изложбени маси, пана, 
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столове и др. при организирането на изложби, представяне на кни-
ги и др. от отдел „Библиотечна координация“.

 Подобрена е системата по паркиране на автомобилите на 
паркинга на НБКМ.

 Премахнаха се всички бракувани материални активи в кори-
дорите на приземния етаж и допълнително са монтирани стелажи 
в нишите на същия етаж. Премахнати са голяма част от бракува-
ните ненужни активи в пространството между решетките и стена-
та откъм източната страна на Библиотеката.

Със собствени сили и средства са извозени останалите библи-
отечни фондове от хранилището в с. Бенковски до с. Гуцал. Го-
дните за употреба и безопасни за демонтаж стелажи са демонти-
рани и извозени от самосрутващото се хранилище в с. Бенковски 
до НБКМ.

Поддръжка на техниката и съоръженията 
Започна подготовката за смяна на телефонната централа с 

нова. 
Поддръжката на асансьорите се извършва по договор от 

външна фирма.
Договорено е и предстои сключване на договор за поддръжка 

на климатиците.

Снабдяване и автотранспорт 
Транспортните услуги се извършват с микробус и лек автомо-

бил от двама шофьори.

Хигиена 
Ежедневно се поддържа хигиената в цялата Библиотека от 

наличините хигиенистки.

Охрана (портиери)
Съставът осигурява денонощна охрана и осигурява про-

пусквателния режим на главния вход.

ППО 
Щатът е комплектуван от професионалисти, стриктно изпъл-

няващи задълженията си.
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  Честване на 133-годишни-
ната от създаването на 

Националната библиотека 
с представянето на сбор-
ниците „Из практиката на 
османската канцелария“ 

и „Етрополската книжовна 
школа и българският
ХVІІ век“, издания на 

Библиотеката, 16 декември

Дарение на книги 
за 1 милион лева от 
в. „Труд“ и в. „24 часа“ 
за библиотечния фонд 
на Съюза на народните 
читалища, 9 ноември

Изложба „Почит към Пенчо Славейков. 
Сто години от дейността му като директор на Националната библиотека“. Откриване от 
проф. дфн Боряна Христова и поздравление на зам.-министъра на културата арх. Георги 
Стоев по случай празника (01.11) от името на министъра на културата Вежди Рашидов
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Национална 
конференция „Градът 

мислен и без(с)мислен. 
Европейски практики и 
тяхното място в града. 
Нови десни политики 

за развитие на София“ – 
домакин на събитието 

НБКМ, 16–17 септември 

Демонстрация на ръкописни и 
старопечатни колекции 

на Националната библиотека 
пред гости експерти от Фондация 
„Америка за България“, 22 ноември  

Представяне на книгата 
„Васил Левски – Апостола на 
балгарската свобода“, 9 ноември

Дарение на книги от посланика на Р. Индия 
в България Н. Пр. Дивябх Манчанда

Дарение на книги от посланика 
на Казахстан в България 
Н. Пр. Темиртай Избастин
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Полският поет Ришард Кринитски 
гост на изложба и литературна 
вечер, посветена на „Преводите 
и преводачите на Чеслав Милош 

(1911–2004) в България“, 
30 септември

Демонстрационен ден по Проект IMPACT –
доц. д-р Цветанка Панчева представя проекта, 13 октомври

Открита лекция на драматурга Манлио Сантанели 
„Огледалото на Алиса: Театърът като вход към друго 
измерение“, организирана от Италианския културен 

институт в София, Театър 199 „В. Стойчев“ 
и Националната библиотека, 9 март

Владимир Явашев подарява 
на Библиотеката книгата 
„Christo&Jeanne–Claude,75“ 
(библиофилско изд. № 278) – 
книга-равносметка на съвместния 
живот на двама съпрузи, техните 
идеи и изложби
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Изложба „Дигитализация и запазване на 
писменото наследство на България“, 13 октомври

Катя Зографова, директор на 
Националния литературен музей, 
открива изложбата „Димитър 
Подвързачов и неговият 
софийски кръг“, 18 октомври

ХХІІ Международен 
конгрес за византийски 

изследвания, 22–27 август, 
под патронажа на президента 
на Р. България и ЮНЕСКО. 

Библиотеката участва с две от 
четиринадесет експозиции.

Юбилейно честване на 80-годиш-
нината на проф. Надежда Драгова 

– литературовед, писател, драматург, 
проф. по възрожденска литература

Г-н Мина от посолството на Р. Индия, 
проф. Ал. Федотов и Б. Камова са 

сред официалните гости на изложбата 
„Рисунки на Рабиндранат Тагор (1861–
1941)“ по случай 150-годишнината от 

рождението му, 19 декември 
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Представяне на книгата 
на  Боряна Христова 

„Началото и краят на света. 
Тивериадското море. Разказ за 

Адам и Ева“, 9 март 

Изложба „Слово и образ“, 
посветена на 60-годишнината 
на проф. дфн Цочо Бояджиев, 

25 октомври 

Представяне на романа „Шашма“ 
с автор Младен Сърбиновски

Представяне на книгата „Път през 
годините. Неиздадени спомени“ на 

Константин Константинов от поредицата 
на НБКМ „Неизвестно за известните“  

Представяне на книгата на Лудвиг фон Мизес 
„Човешкото действие – трактат по икономика“, 

4 октомври
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Приложения
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СВОДНА СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА
№ по 
ред ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Ед. мярка ОТЧЕТ

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 7 808 928
2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 55 740
3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. –
4. Текущо получавани продължаващи издания загл. 2503

5. Постъпили в библиотеката и разпределени по депо-
зитории депозитни екземпляри брой 360 211

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

брой записи
брой БД

838 543
803 620

7. Включени в каталозите каталожни картички брой 45 124
8. Регистрирани читатели брой 13 420
9. Посещения на регистрирани читатели брой 351 400

10. Заети библиотечни материали, в т. ч.:  
- по МЗ и ММЗ рег. ед. 476 549

640

11. Откази на читателите, в т. ч.:
- по МЗ и ММЗ брой 3795

227

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

брой
брой
брой

12 209
5651
799

13. Реставрирани и консервирани библиотечни документи брой листове 23 978
14. Профилактика на фонда лин. м. 105 000

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

брой листове
брой файлове

565 195
76 401

16. Подвързани библиотечни документи тома 5280
17. Изложби и друга културна дейност брой 93

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

6
20

14
3

6

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

брой
брой

–
57

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

брой
брой

15
15
–

21. Проведени заседания на различните колективни ор-
гани на библиотеката брой 56

22. Щатен състав брой 250

23.

Приходи на библиотеката,
в това число:
– от субсидия
– от собствена дейност
– други

хил. лв.
2733.0
2536.5
181.0
115.5

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

хил. лв.

2733.0
1815.8
929.8
110.1
807.1
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ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

ПОКАЗАТЕЛИ
ОТЧЕТ - в хил.лв. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ - в %

2009 г. 2010 г. 2011 2009 г. 2010 г. 2011
1 3 4 4 6 7 7

       
I.  П Р И Х О Д И   -   всичко 2647.4 3381.1 2600.3 100.00 100.00 100.00
в това число       
1. Собствени приходи - всичко 399.8 1035.3 196.0 15.10 30.62 30.62
от тях:       
А. Приходи от дейността 252.7 176.3 148.9 66.90 59.60 38.71
от продажба на читателски карти 60.2 80.4 72.73 27.18 0.00 18.91
от междубиблиотечно заемане 9.4 0.4 0.50 0.14 0.00 0.13
от автоматизирано търсене по библиографски справки 12.3 3.8 3.90 1.28 0.00 1.01
от извършени библиографски справки по ПМС №290/2011 г. 24.9 1.7 1.60 0.57 0.00 0.42
от абонамент на специализирани издания (книжно тяло) 3.8 3.3 1.68 1.12 0.00 0.44
от продадени специализирани издания 4.2 2.6 3.67 0.88 0.00 0.95
от фотоуслуги 15.3 1.1 1.28 0.37 0.00 0.33
от право на преснемане и др.п. 19.2 2.4 2.60 0.81 0.00 0.68
от заснемане със собствен цифров апарат-заемно гише 2.4 1.4 2.50 0.47 0.00 0.65
от ксероксни услуги 74.2 66.6 55.97 22.52 0.00 14.55
от подвръзване в Копирен център (нето) 0.8 0.8 1.42 0.27 0.00 0.37
от външни поръчки в Печатна база (нето) 5.1 0.3 0.00 0.10 0.00 0.00
от продажба на отчислени ДМА 4.0 0.4 0.00 0.12 0.00 0.00
от продажба на вторични суровини 0.1 0.6 0.17 0.20 0.00 0.04
от организиране на изложби 0.0 7.2 0.00 2.43 0.00 0.00
от музикални записи 0.1 0.1 0.10 0.03 0.00 0.03
от консервация и реставрация 4.9 0.8 0.47 0.27 0.00 0.12
от ползване на зала 4.2 0.8 0.28 0.27 0.00 0.07
от абонамент на специализирани издания (електронен носител) 7.6 1.6 0.00 0.54 0.00 0.00
Б. Приходи от наеми (нето) 130.3 96.0 32.04 34.50 32.45 8.33
В. Приходи от дарения и спонсорство 16.0 19.0 13.34 4.24 6.42 3.47
Г. Приходи от лихви и курсови разлики 0.0 1.0 0.08 0.00 0.32 0.02
Д. Други приходи 0.8 743.2 1.64 0.02 25.13 0.04
       
2. Субсидия от бюджета 2247.6 2345.8 2404.3 84.90 69.38 69.38
от тях:       
редовна субсидия от бюджета за заплати и издръжка,вкл.годишни награди 1626.50 1859.40 1903.4 82.73 0.00 81.14
субсидия - централизирано разплатени осигуровки 496.50 480.40 494.66 21.37 0.00 21.09
Целева субсидия 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
субсидия за членски внос за участие в международни организации 22.60 6.00 6.23 0.27 0.00 0.27
       
IІ.  Р А З Х О Д И   -   всичко 2697.9 3381.1 2733.02 100.00 100.00 100.00
в това число:       
Възнаграждения, осигуровки и обезщетения 1915.4 2075.2 1978.58 76.92 0.00 58.52
За квалификация и преквалификация на персонала 2.8 0.0 0.00 0 0.00 0.00
Изплатени суми на служители от СБКО 5.7 11.4 3.65 0.42403 0.00 0.11
Комплектуване на библиотечни фондове 147.0 49.3 110.11 1.82735 0.00 3.26
Командировки 10.2 17.2 16.72 0.64 0.00 0.49
Материали 35.6 43.7 31.33 1.61978 0.00 0.93
Горива 8.1 3.2 1.60 0.11861 0.00 0.05
Електроенергия 74.5 76.0 72.77 2.81701 0.00 2.15
Топлоенергия 102.0 96.2 131.26 3.57 0.00 3.88
Вода 2.6 9.2 12.49 0.34101 0.00 0.37
Телефонни услуги 17.7 4.5 33.47 0.1668 0.00 0.99
Пощенски услуги 15.1 9.8 16.75 0.36325 0.00 0.50
Транспортни услуги 11.9 0.0 1.050 0.00 0.00 0.03
Наеми 6.3 11.4 15.16 0.42255 0.00 0.45
Застраховки 6.1 7.8 19.20 0.28911 0.00 0.57
Изложби 6.5 0.6 3.06 0.02224 0.00 0.09
Външни услуги, свързани с издателската дейност на НБКМ 0.0 0.0 0.00 0 0.00 0.00
Разходи за градски транспорт ( служебно ползване ) 1.4 1.3 1.37 0.04819 0.00 0.04
Противопожарна охрана 0.0 7.0 10.92 0.25946 0.00 0.32
Поддържане на машини, съоръжение и др. 7.9 17.3 10.83 0.64124 0.00 0.32
Поддържане на софтуер 0.0 0.5 0.95 0.02 0.00 0.03
Поддръжка и ремонт на хардуер 0.0 0.0 0.00 0 0.00 0.00
Поддържане на транспортни средства 0.0 1.0 1.00 0.03707 0.00 0.03
Работно облекло и лични предпазни средства 0.1 0.2 0.00 0.01 0.00 0.00
Замервания за условия на труд 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Дератизация/дезинсекция 0.0 1.5 4.00 0.06 0.00 0.12
Посрещане на гости 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Придобиване на ДМА 265.0 454.8 75.14 16.8574 0.00 2.22
Придобиване на ДНМА 0.6 250.0 31.47 9.27 0.00 0.93
Основен ремонт 0.0 45.2 0.00 1.68 0.00 0.00
Текущ ремонт 16.4 0.2 0.00 0.00741 0.00 0.00
Членски внос за участие в нетърговски организации и дейности 22.6 5.9 6.23 0.2198 0.00 0.18
Разходи, свързани с конкурси за научни сътрудници 1.6 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Профилактични прегледи на персонала 0.0 0.0 3.64 0.00 0.00 0.11
Платени данъци, мита, такси и др.п. 6.0 24.2 11.83 0.89699 0.00 0.35
За ползвани външни услуги 0.0 138.1 113.93 5.1188 0.00 3.37
За подвързване 8.8 5.0 0.48 0.18533 0.00 0.01
Интернет-линия 0.0 13.2 13.20 0.48927 0.00 0.39
Други 0.0 0.2 0.83 0.00741 0.00 0.02

Главен счетоводител:
Татяна Димитрова



104

ПЕРСОНАЛ

1. БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОТЕЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Общо
 – от тях библиотечен персонал*

250
171

Библиотечен персонал с висше образование
 – от тях с библиотечна квалификация

155
78

Библиотечен персонал със средно образование
 – от тях с библиотечна квалификация

16
11

    *Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф

2. СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА* (ПО КАТЕГОРИИ)

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

16
8
7

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

163
16
11

Административен персонал:
 – от тях жени

48
45

Техници и др. приложни специалисти
 – от тях жени

18
11

Квалифицирани производствени работници
 – от тях жени

5
2

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. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА*

До 25 години
  – от тях жени

5
3

От 25 до 40 години
  – от тях жени

51
42

От 41 до 55 години
  – от тях жени

111
101

От 56 до 63 години
  – от тях жени

69
60

Над 63 години
  – от тях жени

17
12

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

Брой специалисти, участвали в квалификационни курсове 125

БРОЙ ПЕРСОНАЛ, 
СЪГЛАСНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

СТРУКТУРНО ЗВЕНО БРОЙ

Общо 250

1. Дирекция 6

2. Направление „Ръкописно-документално и книжовно 
наследство 21

3. Направление „Национална библиография“ 40

4. Направление „Специални колекции“ 12

5. Направление „Библиографско и информационно обслужване“ 14

6. Направление „Комплектуване на фондовете“ 15,5

7. Направление „Каталогизация“ 27,5

8. Направление „Библиотечно обслужване“ 41

9. Направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ 19,5

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“ 4

15. Личен състав 3

16. Отдел „Административно-стопански“ 7

17. Печатна база 5

18. Направление „Дигитална библиотека“ 7

19. Копирен център 7
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ФОНД НА БИБЛИОТЕКАТА, НАБАВЕНИ 
И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

№ 
по 
ред

Вид на документа Ед. 
мярка

Обем на
библ. 
фонд

Наба-
вени

От-
чис-
лени

 1. Книги, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 1 730 495

–
16 284

4272

2. Продължаващи издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 1 405 654

–
38 167
31 544

3. Графични документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 209 639

–
149

62

 4. Картографски документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 13 038

–
47
45

5. Печатни музикални документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 51 807

–
12
12

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

–

–
–
–

7. Ръкописи Рег. ед. 5549 2

8. Архивни документи, в т.ч.
– снимки и портрети Рег. ед. 3 125 342

72 292
368

18

9. Старопечатни, редки и ценни издания Рег. ед. 34 229 10

10. Служебни издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 593 135

–
–
–

11.
Автореферати, дисертации, 
хабилитационни трудове, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 40 187

–
–
–

12. Стандарти и патенти, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 293 261

–
–
–

13. Микроформи Рег. ед. 254 602 390

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.

6200
–

6200
–
–

311
105
311
11
11

15. Издания с брайлов шрифт, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 3954

–
–
–

ОБЩО
(без БД с дистанционен достъп) 7 808 928 55 740
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СЪСТАВ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧИТАТЕЛИ
(ПО ПРОФЕСИИ)

№ по 
ред ПРОФЕСИЯ ОТЧЕТ

1.

Специалисти:
– инженеро-технически специалисти
– медицински специалисти
– математици, физици, химици, геолози, географи, биолози и др.

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

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

7755
1007

603
870

3220

2055

2. Студенти 5376
3. Други 289

ВСИЧКО регистрирани читатели 13 420
в т.ч.:
 – читатели научни работници
 – читатели жени
 – читатели мъже

2317
5508
7912

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

ВИД ОТЧЕТ
1. Книги 75 021
2. Продължаващи издания 281 148
3. Графични документи 2636
4. Картографски документи 789
5. Печатни музикални документи 901

6.

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

460
460

–
–

7. Ръкописи 1927

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

110 120
1503

9. Старопечатни, редки и ценни издания 1155
10. Служебни издания 440
11. Автореферати, дисертации, хабилитационни трудове 117
12. Стандарти и патенти 46
13. Микроформи 1044
14. Електронни документи 36
15. Издания с брайлов шрифт –
16. Служебни (непубликувани) документи 19

ОБЩО 475 909
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БАЗИ ДАННИ

№ по 
ред БАЗИ ДАННИ Ед. мярка бр. Въведени

2011 г.
Достигнат 

обем

1. COBISS BG Записи 22 622 838 543

2. Други локални БД Записи 16 981 803 620

ОБЩО 39 603 1 642 163

РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ

№ По 
ред

Консервация и 
реставрация

Брой 
листове Профилактика Лин.метри

1. Ръкописи 1405
1.Обезпрашаване
1.1Читални зали
1.2 Хранилища

5 600х3 пъти
29 400х3 пъти

2. БИА 6445
2. Обезпрашава-
не на новонаба- новонаба-новонаба-
вени библ. доку- доку-доку-
менти

3.
Ориенталски 5604

3. Дератизация, 
дезинсекция,
дезинфекция –
4 пъти годишно

4. Старопечатен 6545

5. Книгохранение 3660

6. Музикални и карт. 
колекции 230

7. Официални и арх. 
колекции

8. Външни поръчки 89

Общо 23 978 Общо 35 000х3пъти
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ИЗЛОЖБИ И ДРУГА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

ПОДВЪРЗИЯ

Отдели Художествени 
подвързии

Частична 
подвързия
(поправки)

Обикновени 
подвързии

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

 Броя Листове Броя Листове Броя Листове

Ръкописен 6 805 5 33  4 – 

Старопечатен 36 6018 10 226 83 – 

Ориенталски 1 1000 6 – 

БИА 2 95 7   20 5 – 

Книгохранение 1 41     –  

Музик. и карт. колекц.   3   –

Офиц. и арх. колекц.   –

Външни поръчки 2 243   1 –

Общо 48 8202 25 279 99 –

ВИДОВЕ МЯРКА ОТЧЕТ

I. Изложби – общо:

1. Изложби от фонда на библиотеката

2. Изложби, организирани съвместно с други институти

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

4. Изложби, организирани в чужбина

5. Изложби на НБКМ гостуващи в страната

6. Витрини

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

32

8

8

11
9
2

1

1

3

II. Друга културна дейност брой 61

III. Екскурзии в библиотеката брой 23

ІV. Посещения на изложби и други културни дейности брой 20 456
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Приходи по вид
(хил. левове)

Съотношение на основните видове приходи

Съотношение на абсолютния размер 
на собствените приходи и субсидията по години

2600.3

3381.1

2647.4

196.0

1035.3

399.8

2404.3

2345.8
2247.6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011

Всичко Собствени приходи Субсидия от бюджета

85%

15%

69%

31%

69%

31%

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

2009

2010

2011

Субсидия от бюджета Собствени приходи

0.06%

0.51%

1.23%
5.73%

92.47%

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсори
Други приходи Субсидия от бюджета
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Съотношение на приходи по години 

Разходи
(хил. левове)

Абсолютен размер 
на основните видове разходи по години

2697.9

3381.1

2733.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2009

2010

2011

1923.9
147

361.4
265.6

2086.6
49.3

495.2
750

1982.2
110.1

534.1
106.61

0 500 1000 1500 2000 2500

2009

2010

2011

Разходи за персонала Разходи за комплектуване
Разходи за издръжка Капиталови разходи

63.21%
32.59%

4.00%
0.20%

17.02%
9.27%1.84%

71.87%

75.96%
16.35%

6.81%
0.88%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

2009

2010

2011

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

Приходи и разходи по годинии
(хил. левове)

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

71%

6%10% 13%

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

71%

6%10% 13%

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

2 697.9

2 647.4

3 381.1
3 381.1

2 600.3

2 733.0

1 000.0 1 500.0 2 000.0 2 500.0 3 000.0 3 500.0

2009

2010

2011

Разходи Приходи

253

6032

254

6000

264

5638

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2009

2010

2011

Средногодишен брой персонал Средна годишна РЗ

72%

4%4%
20%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове
Разходи за издръжка Капиталови разходи
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Персонал (образование)

Отнасителен дял на отделните 
възрастови групи към общия числен състав

Персонал 
(квалификация)

77% 77% 77%

23%23%23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

С висше образование По-ниско от висше

7%2%20%

27%

44%

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

171172
140

7978
115

250

250
255

0

100

200

300

2009 2010 2011

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)

490 124

556 151

476 549

100 000 300 000 500 000 700 000

2009

2010

2011

56 427

57 630

55 740

52 000 56 000 60 000

2009

2010

2011

15
1498

107935
2627

68
2028

590
1

2687

55
1696

654
98

2503

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2009

2010

2011

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)

1133
407

242
551

120
71

103
2627

1626
219

150
450

109
59

74
2687

1531
257

148
364

97
48

58
2503

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2009

2010

2011

български руски др.сл. английски немски френски други общо

13 017 13 580

13 420

2009 2010 2011

6 869
5 640

508

7 577
5 676

327

7 755
5 376

289

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2009

2010

2011

Висше Студенти Други
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Регистрирани читатели 
(по вид читателски карти)

Посещения
(брой)

Междубиблиотечно заемане
(брой поръчки)

4 562
8 455

4 626
8 954

5 033

8 387

1 000 4 000 7 000 10 000 13 000

2009

2010

2011

постоянни временни

161 276

377 601
351 400

2009 2010 2011

1142
939

828

52 40 88
0

1000

2000

2009 2010 2011

поръчки от други библиотеки за НБКМ поръчки от НБКМ за други библиотеки
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Международно библиотечно заемане
(брой поръчки)

Информационни продукти
(брой)

40 56 39

451

52

245

0

200

400

600

800

2009 2010 2011

поръчки от чужбина за НБКМ поръчки от НБКМ за чужбина

7082

12859

12209

0 3000 6000 9000 12000 15000

2009

2010

2011
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Дарители на българска 
литература

Държавни и обществени 
институции

Библиотека – Велико Търново
Библиотека – Габрово
Библиотека – Добрич
Библиотека – Пазарджик
Библиотека – Разград
Библиотека – Силистра
Великотърновски университет
Държавна агенция „Архиви”
Институт за литература – БАН
Институт „Отворено общество”
Исторически музей – Тутракан
Народно събрание
Национален археологически 

институт с музей – БАН
Национален музей „Васил 

Левски” – Карлово
Национална художествена 

академия
ОП „Стара София”
Софийска градска 

художествена галерия
Софийски университет
Столична библиотека
УНИБИТ

Неправителствени 
организации и фондации

ББИА
„Клуб 8” ООД
Корпоративна търговска банка АД

МТКЦ „Геопан”
НДФ „13 века България”
Сдружение „Изкуство, занаят, 

традиции”
Фондация „Демос”
Фондация „Ком”
Фондация „Петко Груев 

Стайнов”
Фондация „Устойчиво развитие 

за България”
Фондация „Фодар”

Издателства

Вестникарска група България
Военно издателство 
Издателство „Абужет”    
Издателство „Агрипина” 
Издателство „Анико”
Издателство „Аскони Издат”
Издателство „Атлантис КЛ”
Издателство „Барич и сие”
Издателство „Боян Пенев”
Издателство „Бук Бутик”
Издателство „Вион”
Издателство „Гутенберг”
Издателство „Елиас Канети”
Издателство „Емас”
Издателство „Ентусиаст”
Издателство „Еньовче”
Издателство „Жажда”
Издателство „Жанет 45”
Издателство „Захарий Стоянов” 
Издателство „Изток-Запад” 
Издателство „Инфодар”
Издателство „Лице”
Издателство „Мавзолея”
Издателство „Наука и изкуство”
Издателство „ПАМ Пъблишинг 

Дарители на национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2011 г.
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Къмпани”
Издателство „Пенсофт”
Издателство „Петко и Пенчо 

Славейкови”
Издателство „Полиграфюг”
Издателство „Прозорец” 
Издателство „Просвета”
Издателство „Рал Колобър” 
Издателство „Сиела”
Издателство „Славчо Николов”
Издателство „Слово”
Издателство „Тангра ТанНакРа”
Издателство „Унискорп”
Издателство „Факел Експрес”

Частни лица

Ангелов, Веселин          
Андровски, Иво 
Анчев, Панко 
Бакалов, Тодор
Басат, Емил
Бекярова, Наталия
Бойчев, Георги
Бойчева, Къна
Бояджиева, Любка
Веселинов, Димитър
Вълчанов, Славчо
Гайдаров, Калин
Георгиев, Велин 
Денчев, Стоян
Дечев, Теодор
Дикова, Даниела
Димитров, Илчо
Димитров, Мирослав 
Димитрова, Дима
Димитрова, Кристин
Димов, Продрум
Дойков, Йордан
Доков, Петър
Досева, Деляна
Драганов, Боян
Дряновски, Борислав
Емануилиду, Румяна
Занова, Станка
Захариева, Мария
Зизов, Атанас

Златев, Димитър
Игнатов, Иван
Инджов, Иво
Йотов, Борислав
Камбуров, Генчо
Карайотов, Иван
Каракачанов, Александър
Ковачев, Николай
Костов, Илия
Куманова, Александра 
Маджаров, Панайот
Маркова, Мира
Медникаров, Христо
Мизов, Максим 
Милков, Христо
Минев, Миньо
Минчев, Стойко
Мъглов, Георги
Нанева, Димитрина
Нецова, Цветана
Николов, Георги
Няголова, Елка 
Павлов, Павел
Павлова, Иванка
Павлова, Павлина         
Палежев, Йордан
Петков, Орфей
Петров, Борислав
Петров, Красимир
Печилков, Андрей
Попова, Ружа
Радев, Иван
Ризов, Георги
Сапунджиев, Иван
Станев, Стефан
Станев, Христо
Станчева, Румяна
Стефанов, Димитър
Стоевски, Славчо
Стоилов, Светлозар
Тошев, Мирослав
Узлова, Лилия
Цветков, Владимир
Цветкова, Светла
Цвятков, Лальо
Шивачев, Стефан
Щерева, Ваня
Янчев, Иван
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Дарители на чужда 
литература

Обществени организации и 
институции 
  
Асоциация на Банките в Турция 
Британски съвет, София 
Главно управление на архивите, 

София 
Издателство „Д-р Рудолф 
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Новаков, Савелий – Молдова 
Павлов, Дечко – София 
Павлова, Анелия – Аделаида, 

Австралия 
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Семьонов, Владимир – Русия 
Симеонов, Иван – Пазарджик 
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Тодоров, Иван – София 
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Трговчевич, Любинка – Белград 
Тютюн, Александър – Украйна 
Фалилеев, Александър – Русия 
Хайурд, Джоел – Кренуел, 

Великобритания 
Чантипха Футракул, Н. Пр. 

– посланик на Кралство 
Тайланд в България 

Черни, Марцел – Прага 
Шурбанов, Александър – 

София 
Шутаров, Васко – Македония 
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Българска анкета по полския въпрос 1915–1916 / авт. на увод 
и обясн. бел. Тадеуш Станислав Грабовски ; ред. кол. Магда Кара-
белова, Елена Янакиева и др. ; прев. Магда Карабелова. – София : 
Изд. център Боян Пенев, 2011. – 208, 192 с. : с ил., портр., факс. – 
(Полският въпрос на международната сцена ; 3)

Етрополската книжовна школа и българският XVII век : сбор-
ник материали от Националната конференция „Етрополската кни-
жовна школа и културният живот през XVII век в българските земи“, 
София, 20–21 май 2010 / състав. и науч. ред. Елисавета Мусакова, 
Елена Узунова ; фотогр. Иван Добромиров. – София : Нац. библ. Св. 
св. Кирил и Методий, 2011. – 304, 128 с. : с факс., портр., к.

ИЗ практиката на Османската канцелария : сборник материали 
от международната конференция „Османските регистри – извор за 
историята на Балканите“, София, 23 октомври 2009 / състав. и науч. 
ред. Румен Ковачев. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 
2011. – 200 с. : с факс. 

Карабелова, Магда. Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски 
– пратеник на възкръсваща Полша / ред. Елена Янакиева. – София : 
Изд. център Боян Пенев, 2011. – 139 с.

Кендерова, Стоянка и др. Българските земи в средновековната 
арабописмена картографска традиция (ІХ–ХІV в.) : атлас / Стоянка 
Кендерова, Атанас Стаматов, Димитър Стоименов ; прев. Адриана 
Момчилова и др. – София : Тангра ТанНакРа, 2011. – 336 с. : с цв. ил.

Константинов, Константи. Път през годините : неиздадени спо-
мени / състав. Асен Георгиев ; предг. и ред. Боряна Христова. – София 
: НБКМ, 2011. – 152 с. – (Отминалото. Неизвестно за известните)

Кралевска, Нася. Без заглавие. – 4. изд. – София : Работилница 
за книжнина Васил Станилов, 2011.

Съдържа и: Именен показалец / състав. Силвия Филипова.

Публикации и доклади на служители 
от Националната библиотека
(научни сътрудници и специалисти)
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Матов, Милан. Спомени : за премълчаното в историята на 
ВМРО / състав. увод , обяснителни бележки и именен показалец 
Милкана Бошнакова. – 2. изд. – София : Нац. библ. Св. св. Кирил и 
Методий, 2011. – 360 с.

Насоки на ИФЛА за обществената библиотека / ред. Кристи 
Кунц и Барбара Губин ; науч. ред. Александра Дипчикова. – София 
: ББИА, 2011. – 148 с.

Огнянов, Михаил. България през ХХ век. – София : Работил-
ница за книжнина Васил Станилов, 2011. – 390 с.

Съдържа и: Именен показалец, Топографски показалец / състав. 
Силвия Филипова. 

Пол, Розвита и др. Измерване на качеството в библиотеките : 
оценяване на ефективността / Розвита Пол и Петер те Бьокхорст ; 
прев. от англ. Асен Георгиев, науч. ред. Анета Дончева. – София : 
ББИА, 2011. – 135 с.

Станиславов, Филип. Абагар 1651. – Фототип. изд. – [София] 
: Ciela, 2011. – 1 свитък, в кутия : с ил. 

Съдържа и: Магическият танц на печатното слово / Бояна Мин-
чева, Любомир Георгиев. – 40 с. 

Трудове на студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии. Т. 6 / науч. ред. Та-
тяна Дерменджиев. – София : За буквите – О писменeхь, 2011. – 668 с. 

Факти и мистификации в старите текстове / състав. Боряна 
Христова, Елена Узунова. – София : Гутенберг, 2011. – 566 с.

Христова, Боряна. Началото и края на света. София : Кралица 
МАБ, 2011. – 198 с.

Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на Се-
верозападните Родопи : доклади от Национална научна конференция, 
Велинград, 23–24 окт. 2008 / под науч. ръков. на А. Пантев ; ред. 
Стоянка Кендерова и др. – София : Булвест, 2011. – 304 с.

Džurova, A. Le rayonnement de Byzance : les manuscrits grecs 
enluminés des Balkans (VIe-XVIIIIe siècles) : catalogue d’exposition 
(XXIIe Congrès international d’etudes byzantines), Sofia, 22–27 août 
2011. – Sofia : Galerie Nationale d’Art Étranger, Sofia, 2011 = Джуро-
ва, Аксиния. Сиянието на Византия : украсени гръцки ръкописи от 
Балканите (VІ–ХVІІІ в.) : каталог за изложба (ХХІІ международен 
конгрес за византийски изследвания), София, 22–27 август 2011 г. – 
София, 2011. (кат. № 11, 30, 32, 44, 48, 58, 60, 64, 78, 107, 109, 110, 
118 са направени съвм. от Марлена Димова, А. Джурова и Елисавета 
Мусакова)
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New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration 
/ edited by Patricia Engel, Joseph Schirò, René Larsen, Elissaveta 
Moussakova and Istvan Kecskeméti. – Wien/Horn : Verlag Berger, 2011. 
– XXIV, 748 pp. 

ISBN 978-3-85028-518-6

Статии и студии в периодични издания и сборници

Бошнакова, Милкана. Яворов – апостол на Македония. – В: 
Македонски преглед, 2011, кн. 4, с. 5–35.

Бошнакова, Милкана. Борис Сарафов и Солун. – В: Гласовете 
ви чувам. – Благоевград, 2011, с. 310–317.

Бошнакова, Милкана. Васил Пасков – революционерът и 
журналистът. – В: Личността в историята. Стара Загора, 2011, с. 
340–346.

Георгиев, Любомир. Братя Хаджигюрови. За стопанската им 
предприемчивост и тяхната „ракиена фабрика“. – В: Библиотека, 
2011, № 4, с. 48–58.

Георгиев, Любомир. Някои „сенчести“ страни от обявяването 
на независимостта на България през 1908 г. в светлината на спомени, 
съхранявани в НБКМ–БИА. – В: Минало, 2011, № 3, с. 43–49.

Георгиев, Любомир и др. Магическият танц на печатното сло-
во / Бояна Минчева, Любомир Георгиев. – В: Станиславов, Филип. 
Абагар 1651. Фототип. изд. [София]: Ciela, 2011.

Димова, Марлена. Бележките в една рядка гръцка книга 
от Арбанаси. – В: Факти и мистификации в старите текстове 
/ състав. Боряна Христова, Елена Узунова. София : Гутенберг, 
2011, с. 449–475.

Димова, Марлена, Вера Цачева. За общите служби в ръкопис 
D. gr. 15. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Център за 
славяно-византийски проучвания, 2011, т. 96 (15), с. 155–160.

Дончева, Анета. Насоки на ИФЛА за обществената библи-
отека. – В: Библиотека, 2011, № 3, с. 56–58.

Иванова, Зорка. Поглед върху ръкописното наследство на 
османотурски език, съхранявано в Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“. – В: Факти и мистификации в старите 
текстове / състав. Б. Христова, Е. Узунова. София: Гутенберг, 
2011, с. 516–561.
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Карачоджукова, Надя. Системата COBISS в България. – В: 
Библиотека, 2011, № 3, с. 9–12.

Касабов, Александър. Музикалният отдел на НБКМ навър-
ши 60 години. – В: Библиотека, 2011, № 5–6, с. 5–7. 

Кендерова, Стоянка. Международен симпозиум „Одрин в 
архивните сбирки на балканските страни“. – В: Библиотека, 2011, 
№ 1, с. 53–54.

Кендерова, Стоянка. Регистри за конфискация на имущество. 
Валията на Сайда Осман паша с дълг към държавата.- В: Из прак-
тиката на Османската канцелария : сборник материали от междуна-
родната конференция „Османските регистри – извор за историята 
на Балканите“, София, 23 октомври 2009 / състав., науч. ред. Румен 
Ковачев.  София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 73–84.

Кендерова, Стоянка. Фонд Пазарджик в отдел „Ориенталски 
сбирки“ при НБКМ (Ф. 95 и 95А). – В: Енциклопедия Пазарджик и 
Пазарджишка община. Пазарджик, 2011, с. 650.

Кендерова, Стоянка. Les documents sur l’histoire du Yémen à 
l’époque ottomane conservés à la Bibliothèque nationale de Bulgarie, 
à Sofia. 1e partie : les documents en langue turque ottomane à caractère 
financier. – В: Chroniques du manuscrit au Yémen, 2011, 12. (CEFAS 
– Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales de Sanaa). 
[прегледан 29.02.2012]. http://www.cefas.com.ye/spip.php?article401

Кендерова, Стоянка. Les documents sur l’histoire du Yémen à 
l’époque ottomane conservés à la Bibliothèque nationale de Bulgarie, 
à Sofia. 2e partie : documents en langue turque ottomane à caractère 
politique et documents sur l’histoire de la médecine. – В: Chroniques du 
manuscrit au Yémen, 2011, 13. (CEFAS – Centre Français d’Archéologie 
et de Sciences Sociales de Sanaa). [прегледан – 29.02.2012]. http://www.
cefas.com.ye/spip.php?article427

Кендерова, Стоянка. Мерни единици през османския период. 
– В: Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община. Пазарджик, 
2011, с. 319.

Кендерова, Стоянка. Нови постъпления в Ориенталската сбирка 
на ЦСВП. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Център 
за славяно-византийски проучвания, 2011, т. 97 (16), с. 275–277, 
568–577.

Кендерова, Стоянка. Представата за Ориента в програмата на 
българските и турските училища през ХІХ век. – В: Библиотека, 
2011, № 5–6, с. 49–83.
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Кендерова, Стоянка. Ферман за черквата „Св. Богородица“, с. 
Черногорово. – В: Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община. 
Пазарджик, 2011, с. 647–48.

Кирилова, Росица. За съдбата на една възрожденска книга – 
„Болгарска граматика“ на Неофит Рилски. – В: Факти и мистифи-
кации в старите текстове / състав. Б. Христова, Е. Узунова. София : 
Гутенберг, 2011, с. 476–482.

Ковачев, Румен. Етрополе в Османския кадастър от началото на 
XVI век. – В: Етрополската книжовна школа и българският XVII век 
: сборник материали от Националната конференция „Етрополската 
книжовна школа и културният живот през XVII век в българските 
земи“, София, 20–21 май 2010. София: Нац. библ. Св. св. Кирил и 
Методий, 2011, с. 18–29.

Минчева, Бояна Етрополе – духовност и традиции в слово 
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Минчева, Бояна, Елена Узунова. Етрополската книжовна и 
калиграфско-художествена школа от ХVII век. – В: Библиотека, 
2011, № 1, с. 55–57.

Минчева, Бояна, Любомир Георгиев. Магическият танц на 
печатното слово. – В: Библиотека, 2011, № 2, с. 24–30.

Минчева, Бояна. Още за Попхиновия род от Плевен : ле-
тописни бележки и принос към родословието от страниците на 
църковнославянските и гръцките старопечатни книги на рода, 
съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. – В: Факти и мистификации в старите текстове / състав. 
Б. Христова, Е. Узунова. София : Гутенберг, 2011, с. 437–448.

Мусакова, Елисавета. „Бог да прости пишещия и Бог да спаси 
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E-mail: j.karadatchka-simeonova@ nationallibrary.bg
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Отдел „Правна и икономическа информация“
Янислава Ламбрева – гл. библиограф   
Тел. 9183 223 
E-mail: j.aristidova@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ 
„НАЦИОНАЛНА БИБЛИОГРАФИЯ“

доц. д-р Антоанета Тотоманова – ръководител   
Тел. 9183 188 
E-mail: a.totomanova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Депозит“
Илза Тодорова – гл. библиотекар   
Тел. 944 65 91, 9183 214 
E-mail: I.Todorova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Библиография и статистика на книги“ 
Ефросина Ангелова-Пенкова – гл. библиограф   
Тел. 944 35 18, 9183 193/194 
E-mail: e.angelova-penkova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Библиография и статистика на продължаващи издания“
Илона Калоянова – гл. библиограф   
Тел. 9183 183/ 185 
E-mail: i.kalojanova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Библиография на статиите“
Люля Костова – гл. библиограф   
Тел. 9183 191/ 192 
E-mail: statii@nationallibrary.bg
     
Отдел „Ретроспективна библиография“
Росица Пъкова – гл. библиограф   
Тел. 9183 186/ 187 
E-mail:r.pakova@nationallibrary.bg
     
Национална агенция за ISBN
гл. асистент Татяна Дерменджиева   
Тел. 946 11 43, 9183 219 
E-mail: isbn@nationallibrary.bg
     
Национална агенция за ISSN
Радослава Стефанова   
Тел. 9183 218 
E-mail: issn@nationallibrary.bg

Национална агенция за ISMN
Силвия Зафирова   
Тел. 9183 218
E-mail: ismn@nationallibrary.bg
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НАПРАВЛЕНИЕ „РЪКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО  
И КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО“
  
доц. д-р Цветолюб Нушев – ръководител   
Тел. 843 25 21; 9183 167  
E-mail: z.nushev@nationallibrary.bg
     
Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“
доц. д-р Елисавета Мусакова –  гл. архивист   
Тел. 9183 165 
E-mail: e.musakova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Български исторически архив“
доц. д-р Милкана Бошнакова – гл. архивист   
Тел. 9183 168 
E-mail: m.boshnakova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Ориенталски сбирки“
проф. д-р Стоянка Кендерова – гл. архивист   
Тел. 9183 171 
E-mail: kenderovastoyanka@yahoo.fr
     
Специализирана читалня №1
Аня Дженева – отговорник   
Тел. 9183 172 
E-mail: anyadjeneva@abv.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „СПЕЦИАЛНИ КОЛЕКЦИИ“
  
Динка Вакарелова – ръководител   
Тел. 946-18-45; 9183 176 
E-mail: d.vakarelova@nationallibrary.bg
     
Отдел „Официални и архивни колекции“
Петя Калудина – гл. библиотекар   
Тел. 9183 175 
E-mail: p.kaludina@nationallibrary.bg
     
Читалня № 7 – Библиотекознание, 
библиография, книгознание и научна информация   
Тел. 9183 175
     
Отдел „Музикални и картографски колекции“ 
Александър Касабов – гл. библиотекар   
Тел. 9183 157
a.kasabov@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСЕРВАЦИЯ, 
РЕСТАВРАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ“    

Мария Велева – ръководител   
Тел. 9183 179 
E-mail: m.veleva@nationallibrary.bg
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НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА“ 
   
доц. д-р Цветанка Панчева – ръководител   
Тел. 943 35 25; 9183 133 
E-mail: z.pancheva@nationallibrary.bg

Звено „Дигитализация. Фотографска дейност“
Иван Добромиров – ръководител    
Тел. 943 35 25; 9183 133/151 
E-mail: i.dobromirov@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Марина Василева – ръководител,
зам.- ръководител Национален център COBISS   
Тел. 946 10 81; 9183 158  
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР COBISS

гл. асистент Надя Карачоджукова – ръководител 
Тел. 946 10 81; 9183 159
Факс: 843 54 95 
E-mail: n.karachodjukova@nationallibrary.bg

Марина Василева – зам.-ръководител 
Тел. 946 10 81; 9183 158
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg

Галина Колева – библиотекар-експерт 
Тел. 946 10 81; 9183 159
E-mail: g.koleva@nationallibrary.bg

Румяна Петрова – библиотекар- експерт 
Тел. 946 10 81; 9183 159
E-mail: r.petrova@nationallibrary.bg

Йонка Иванова – програмист бази данни   
Тел. 946 10 81; 9183 159 
E-mail: y.ivanova@nationallibrary.bg

Николай Делибозов – системен администратор 
Тел. 946 10 81; 9183 158 
E-mail: n.delibozov@nationallibrary.bg

Отдел „Издателство“
Асен Георгиев – гл. редактор   
Тел. 846 70 01; 9183 220 
E-mail: a.georgiev@nationallibrary.bg

Румяна Чикичева – отговорник печатна база 
Тел. 9183 147/149
E-mail: rumi_chikicheva@abv.bg
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Копирен център
Мая Любенова – отговорник   
Тел. 9183 112
E-mail: mliubenova@abv.bg

Отдел „Финансово-счетоводна дейност“
Евгения Михайлова – зам.-гл. счетоводител   
Тел. 846 74 80; 9183 120

Каса
Тел. 846 74 80; 9183 211

ПАРАЛЕЛНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

Научен съвет
доц. д-р Александра Дипчикова 
Тел. 9183 166 
E-mail: a.dipchikova@nationallibrary.bg
     
Съвет по библиотечните фондовете   
Деспина Попова
Тел. 9183 146  
E-mail: a.popova@nationallibrary.bg
     
Съвет за Интегрирана библиотечно-информационна система
Анета Дончева
Тел. 981 35 36; 9183 101 
Факс 843 54 95 
E-mail: a.doncheva@nationallibrary.bg
     
Редакционно-издателски съвет 
проф. дфн Боряна Христова
Тел. 988 16 00; 9183 101 
Факс 843 54 95 
E-mail: b.hristova@nationallibrary.bg


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

