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УВОДНИ ДУМИ

Независимо от критичното финансово състояние Нацио-
налната библиотека успя да изпълни приоритетните си задачи, 
които си беше поставила в края на 2013 г. Резултатите от дей-
ността ѝ в цифри изглеждаха така: 7 952 238 единици достигнат 
обем на библиотечния фонд; 46 288 набавени документа, между 
които ценни архиви документи и фотографии, важни електрон-
ни ресурси и други; 943 092 достигнати записа в COBISS.BG; 
увеличен обем на Дигиталната библиотека с 35 118 файла от 405 
документа; 12 963 регистрирани читатели, 646 594 посещения 
(физически и виртуални); 525 015 заети библиотечни документи, 
над 22 000 информационни продукта и библиографски справки; 
над 18 000 листа реставрирани документи; 53 публикувани науч-
ни изследвания; 18 печатни и електронни издания, между които 
и професионалното научно списание „Библиотека“, съвместно 
издание със СУ „Св. Климент Охридски“; 123 изложби, кул-
турни събития и други дейности, данни за които могат да бъдат 
намерени в приложените статистически таблици. Обемите на 
работа от предходната година като цяло са запазени. Отчитаме 
голямо количество виртуални посещения, което означава че по-
требителите са добре запознати със създадените библиотечните 
ресурси и активно ги ползват дистанционно.

През 2014 г. един от най-ценните паметници на Национал-
ната библиотека „Борилов синодик“ (НБКМ 289) беше номини-
ран и приет в листата на световното културно наследство в про-
грамата „Паметта на света“ на ЮНЕСКО. 

Извършено бе следното:

ü Интензивно развитие на проекта „Виртуална библи-
отека – България“. 

Продължава работата по проекта „Виртуална библиотека – 
България“ – І етап. 

Успешно беше въведен модул COBISS3/Набавяне. 
С въвеждането на този модул се направи още една стъпка 

за интегрирана библиотечна система, в която дейностите се из-
вършват с един програмен продукт и начинът на работа на входа 
на Библиотеката рефлектира върху качеството на работа на оста-
налите направления в Библиотеката.

Чрез конвертирането на предметните рубрики във формат 
COMARC/A в модул „COBISS3/Каталогизация“ се създаде база 
данни COSUB. Това направи възможно предметният рубрикатор 
на Националната библиотека, който е уникален за библиотеки-
те в страната, да бъде използван от всички бъдещи участници в 
системата COBISS.BG.

Извършена е подготвителна работа за въвеждането на мо-
дул „Обслужване“.
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В началото на 2014 г. започнаха преговори за присъединя-
ване на Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич към сис-
темата COBISS.BG, които приключиха с подписване на Договор 
за присъединяване на Библиотеката към системата COBISS.BG 
на 28.10.2014 г. и започна подготовката за включване.

ü Реформиране на Дигиталната библиотека с цел 
включване на нови видове дигитални ресурси и предоставя-
не на богато многообразно съдържание както в реална, така 
и в дигитална среда.

Общият обем на дигитализирани оригинални документи, 
включени в Дигиталната библиотека към декември 2014 г. 
е приблизително 345 000 файла, организирани в 27 кабинета, 
разпределени в 21 928 записа в софтуера за организация на ди-
гиталното съдържание, заемащи 8,4 ТB дисково пространство в 
сървърите за архивно съхранение.

Съществена дейност беше извършена по организацията и 
управлението на дигиталните масиви. 

ü Участие в национални и международни проекти.
През 2014 г. Националната библиотека продължи работата 

си по проектите The European Library (TEL), Еuropeana; Europeana 
Newspapers; WDL (World Digital Library); Europeana Photography; 
новия проект Minority Press in Ottoman Turkish in Bulgaria, свър-
зан с представянето на вестници на арабско писмо, издавани в 
България; „Изграждане на база данни UDC Summary“; „Осинови 
книга“; „Студентски практики“ и участието си в програмите: 
„Помощ за книгата“; Национален фонд „Култура“.

Библиотеката приключи успешно участието си в Проекта 
„Студентски практики“ на МОМН, в който се включиха 10 спе-
циалисти като ментори на над 30 студенти. 

ü Проекти в процес на разработка. 
Активно се работи по подготовката за участие в нови меж-

дународни и национални проекти. Беше направено проучване и 
организация за участие на Националната библиотека в двата про-
екта през март и ноември по програма Creative Europe- SCRIPTA 
ALATA (Europeana and the Archives of Historical European Families 
and Individuals over the centuries. An inexhaustible source of 
inspiration for Cultural and Creative Industries) и Проект MUSELL; 
Проект The Cyril and Methodius Cultural Route; „Другите“ в 
културната история на България и Съхраняване и популяризи-
ране на мултикултурното наследство – подготвени съвместно 
с Института за литература към БАН и Института по етнология и 
фолклористика към БАН за кандидатстване по Програма BG08 
– „Културно наследство и съвременни изкуства“; FACING EAST 
AND WEST – за кандидатстване във Фондация „Америка за Бъл-
гария“. 

ü Участие в реформирането на законодателството в 
областта на културата, културното наследство и библиотеч-
ното дело.
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Бяха подготвени предложения за изменения и допълнения в 
Закона за културното наследство; в Закона за авторското право и 
сродните му права и др.

Специалисти на Библиотеката взеха активно участие в 
изработването на Стандарт за обслужване в библиотеките и 
Наредба за съхраняването, ползването, разпореждането и упра-
влението на документи от библиотечния фонд. Съществена е ра-
ботата и в Техническия комитет по стандартизация на архивната, 
библиотечната и информационната дейност към Българския ин-
ститут по стандартизация (ТК 16 по АБИД), както и участието в 
Международен координационен съвет към Консорциума за УДК 
(UDC Advisory Board). 

ü Започна издаването на професионалното списание 
„Библиотека“ съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“.

2014 г. беше успешна и за списание „Библиотека“, което 
значително обогати съдържанието си и в което започнаха да изли-
зат резюмета на английски език (от двойния бр. 3 и 4/2014 г.). От 
бр. 5 и заглавията са на английски, след което ще се пристъпи към 
включването на изданието в международни референтни бази за 
периодика.

ü Реорганизация на книгохранилищните площи и на-
чало на усвояването на новото книгохранилище в с. Герман.

Оформена е окончателно цялата финансова документация 
на основание Заповед № РД09-206/24.04.2014 г. на министъра на 
културата и Протокол за предаване на имот – държавна собстве-
ност от 25.04.2014 г. за придобития и заведен поземлен имот към 
сградите с идентификатор 14831.6542.647, находящ се в гр. Со-
фия, Район „Панчарево“, с. Герман, местност Кавгалията с площ 
от 10 437 кв.м. На имота е направен подробен оглед и почиства-
не на улуците и водосточните тръби на двете сгради. Осигурена 
е денонощна охрана. 

Предстои адаптация и обзавеждане на сградата за въвежда-
не в експлоатация.

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

	 	 •	 През изминалата година бяха организирани 25 из-
ложби, като четири от тях с национално значение и включени в 
Културния календар на Министерството на културата: изложбата 
„Майските православни празници в църковния календар“, посве-
тена на патронния празник на Националната библиотека, включ-
ваща славянски ръкописи и старопечатни книги; националната 
изложба „Борис Христов. 100 години от рождението му“; наци-
оналната изложба „Цар Самуил – величие и трагизъм“ и нацио-
налната изложба „Яворов и Македония“, която беше организира 
по повод 100-годишнината от смъртта на Пейо К. Яворов. 

	 	 •	 Бяха представени повече от 30 новоизлезли книги и 
научни издания.

	 	 •	 Библиотеката посрещна 29 делегации и официални 
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лица от България и чужбина и 52 групи от ученици, студенти и 
туристи. 

	 	 •	 През изтеклата година посещенията по повод орга-
низираните събития в Националната библиотека надхвърлиха   
30 000 души.

Приоритетни задачи за 2015 година

ü Работа по проекта „Виртуална библиотека – Бълга-
рия“. 

Въвеждане на модул „Обслужване“. 
Присъединяване на Регионална библиотека „Дора Габе“ –  

Добрич към системата COBISS.BG.

ü Интензивно обновяване на Дигиталната библиотека.
Смяна на софтуера. Разширяване на хардуерните възмож-

ности.

ü Участие в национални и международни проекти и 
разработка на нови проекти.

ü Провеждане на национално честване на св. Климент 
Охридски, включено в Световния културен календар на 
ЮНЕСКО и Националния културен календар.

ü Подготовка на проект за организация на книгохра-
нилищната площ в с. Герман.

    Ïðîô. ä.ô.í. Áîðÿíà Õðèñòîâà

    Äèðåêòîð
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Äåéíîñòè íà Íàцèîíàлíàòà áèáлèîòåêà
„Ñâ. ñâ. Êèðèл è Ìåòîäèé“

ïðåç 2014 ã.
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Обслужване на потребителите
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Библиотечно обслужване
Читателски състав
Броят на регистрираните читатели потвърждава предвидена-

та от нас тенденция, отразена в плана на Библиотеката, количес-
твото физически регистрирани читатели незначително да намаля-
ва през следващите години. В този смисъл броят на регистрира-
ните читатели през изминалата 2014 г., който е 12 963 е по-нисък 
в сравнение с този за 2013 г. – 13 105 читатели, и за 2012 г. – 13 385 
читатели, но е значително по-голям от планирания – 12 000 чи-
татели за 2014 година. Годишни читателски карти са издадени на 
5923 читатели, а месечни и дневни карти на 7040 читатели. Наб-
людава се тенденция към увеличаване на броя на годишните чи-
тателски карти. От издадените читателски карти на 172 читатели 
в неравностойно положение и на 9 граждани за заслуги към Биб-
лиотеката и библиотечното дело в страната са издадени безплатни 
карти.

Читателският състав според основните категории е следният:
  •  специалисти – 8712 бр. (8830 бр. – 2013 г.; 7489 бр. – 

2012 г.) или 67% от всички читатели на НБКМ;
  •  студенти – 3853 бр. (3845 – 2013 г.; 5561 бр. – 2012 г.)  

или 30%;
  •  други – 398 бр. (430 бр. за 2013 г.; 335 – 2012 г.) или 3%.
Не е изненадващо, че броят на специалистите, ползващи и 

търсещи информация и професионална консултация с библиоте-
чен специалист, също остава постоянен. Запазва се тенденцията 
на увеличаване на броя на студентите. Младите хора проявяват 
подчертан интерес към българските периодични издания от края 
на 19 и началото на 20 век. 

Най-много са специалистите хуманитаристи 5078 бр., което 
е 39% от общия брой специалисти. В областта на обществените 
науки: 

  •  филолози, икономисти, юристи, педагози, историци, фи-
лософи, социолози, които са 4056 бр. (4329 бр. – 2013 г.);

  •  писатели, журналисти, артисти и др. – 1022 бр. (1431 – 
2013 г.; 1728 – 2012 г.); 

  •  инженерно-технически специалности – 1527 бр. (1025 – 
2013 г.; 946 – 2012 г.), които заедно с математиците и медицински-
те специалисти представляват 28% от всички специалисти;

  •  математиците, физиците, химиците, геолозите – 1095 бр. 
(1142 – 2013 г.; 512 – 2012 г.);

  •  медицински специалисти – 1012 бр. (903 – 2013 г.; 429 – 
2012 г.).
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Съотношението между жени и мъже е съответно: 
  •  жени – 7089 бр. (7372 бр. – 2013 г.; 7362 бр. – 2012 г.)
  •  мъже – 5874 бр. (5733 бр. – 2013 г.; 6023 бр. – 2012 г.)
Читателите научни работници и членове на творчески съюзи 

са 3124 бр. от общия брой специалисти.
 
Посещения на читатели
В днешните условия чрез „виртуални посещения“ потребите-

лите могат да ползват библиотечните ресурси дистанционно. Не-
зависимо от тази възможност посещенията в библиотеката остават 
относително постоянна бройка. 

През 2014 г. отбелязваме относително постоянен брой на 
физическите посещения в Библиотеката – 81 388 бр. (353 623 бр. – 
2013 г.; 351 908 бр. – 2012 г.).

Тази година Библиотеката отчита голямо количество вирту-
ални посещения – 543 206 бр. (207 306 бр. за 2013 г.; 202 834 бр. 
за 2012 г.). Това са приблизително 1500 посещения на ден. Не без 
известна гордост споменаваме многобройните виртуални потреби-
тели от чужбина: 

  •  от Турция 2605
  •  от САЩ 1785
  •  от Германия 1457
  •  от Полша 10 333
  •  от Македония 1076
  •  от Русия 1115
  • от Великобритания 1012 и др.

Разпределението на посещенията по читални е следното:
Читалня № 1 –  3918 бр. (4334 бр. – 2013 г.; 4027 бр. –  2012 г.). 

Броят на посещенията за последните три години се движи около 
цифрата 4000 (със средно 200 посещения повече или по-малко). 
Изчислено средно, броят на работните дни с читатели за годината 
спрямо броя на посещенията  се получава по 17 посещения на ден 
(читалнята разполага с 21 работни места). С други думи капаци-
тетът на читалнята е използван приблизително 90%. Читалнята 
има разнообразен читателски състав – от студенти, докторанти, 
преподаватели, научни сътрудници до хора на преклонна възраст. 
Служителите  предоставят възможно най-пълната информация за 
търсените материали, както и самите материали – архивни доку-
менти, снимки, ръкописи, старопечатни и редки книги, периодика, 
нови книги, микрофилми и др.; извършват различни видове справ-
ки – тематични, библиографски, езикови; справки в COBISS и в 
Дигитална библитека. Читалнята разполага с подходящи условия 
за работа, ползване и заснемане на библиотечни материали.

Читалня № 2 – 12 765 бр. (13 346 бр. – 2013 г.). Тук се об-
служват читатели с временни карти. В тази читалня се получават 
голям брой всекидневници, които се ползват от всички читатели 
на Библиотеката. Интересът на потребителите към колекцията 
от годишнините на Държавен вестник, както и Стенографските 
дневници на Народното събрание разбираемо остава постоянен. 
Тук има и два компютъра, на които може да се ползват различни 
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информационни продукти. В читалнята е обособен фонд с езика 
на Брайл, но компютърът с инсталирана програма за незрящи не 
работи. 

 Читалня № 3 – 6518 бр. (6459 бр. – 2013 г.). В читалнята се 
ползват най-вече подвързани годишнини на вестници. Напосле-
дък се наблюдава увеличаване на броя на студентите, ползващи 
подвързани стари годишнини на вестници. Интересът им към тези 
издания е свързан не само с обучението им, а има и изследовател-
ски характер. В читалнята се ползват и микроформи и основните 
библиографски справочници (744 бр.). 

 Читалня № 4 – 31 709 бр. (33 742 бр. – 2013 г.). Едно от 
основните изисквания за задържане на читателите ни и удовлет-
воряването на информационните им интереси е предоставянето 
на автоматизирани работни места. В читалня № 4 все още липс-
ват такива и това е предпоставка за намалелия брой потребители. 
Специалистите филолози, историци, педагози, икономисти, фило-
софи, социолози са половината от ползвателите на Библиотеката и 
сме длъжни да им осигурим подходящи условия за работа. 

 Читалня № 5/Читалня № 6 – 17 115 бр. (18 118 бр. –     
2013 г.). През последните години наблюдаваме повишено търсене 
на литература в областта на техниката, електрониката и промиш-
леността, медицината и екологията. Има подчертан интерес към 
българските научни продължаващи издания. В читалнята е пре-
доставената възможност за ползване на безжичен интернет, както 
и са оборудвани работни места с компютри с достъп до локалните 
бази. Бяха подменени 7 броя компютри. През август бяха дарени  
3 броя лаптопи за читалните, а през ноември – 3 броя таблети, ко-
ито могат да служат като рутери на 8 лаптопа. 

 Читалня № 7 – 796 бр. (887 бр. – 2013 г.; 758 бр. – 2012 г.). 
Читалнята предоставя отлични условия за работа на библиотечна-
та колегия. Това е мястото, където и бъдещите ни колеги получа-
ват компетентна професионална помощ. След засиления интерес 
към библиотековедската колекция от страна на стажантите по про-
екта „Студентски практики“, който доведе до ръст на посещенията 
през 2013 (887), през 2014 г. отчитаме известен спад в техния брой 
– 796. Най-голям е относителният дял на посещенията на библи-
отечните и информационните специалисти – 51%, след това се 
нареждат специалистите в областта на обществените науки – 22%, 
студентите с 20% и традиционно с най-нисък процент са предста-
вени специалистите от други научни области – 7%.

 Читалня № 8 – 1106 бр. (1213 бр. – 2013 г.; 858 бр. – 2012 г.). 
През изтеклата година са направени 1106 посещения, като най-го-
лям относителен дял се пада на специалистите от обществените 
науки – 34%, потребителите от сферата на изкуството (18%) и 
студентите (17%) са представени с почти равни проценти, следват 
инженеро-техническите специалисти – 10% и др.

 Читалня № 9 – 1072 бр. (1074 бр. – 2013 г.; 632 бр. – 2012 г.) 
„Официални издания“. Броят на направените посещения през из-
теклата година се запазва почти непроменен спрямо предходната 
(1072 бр. – 2014 г., 1074 бр. – 2013 г., 632 бр. – 2012 г.). Безспорно 
за това допринася дейността на ЕДЦ в рамките на мрежата „Евро-
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па директно“ и функционирането на сектора като депозитна биб-
лиотека за изданията на ООН. Радващо е, че 42% от посещенията 
на читалнята са направени от млади хора – студенти, основно от 
хуманитарните ВУЗ-ове (43% – 2013 г.)

Читалня № 10 – 856  бр. (1002 бр. – 2013 г.; 788 бр. – 2012 г.). 
Недостигът на средства за комплектуване, нерешените проблеми с 
депозирането на звукозаписите, остарялата и напълно амортизира-
на аудиотехника се отразяват негативно върху броя на посещения-
та в читалнята. Най-голям относителен дял се пада на потребите-
лите от сферата на изкуството – 32%, следвани от специалистите в 
областта на обществените науки – 28%, студентите – 25%  и др.  

Информационен хол – 5533 бр. (5327 бр. – 2013 г.). Оборуд-
ваните с компютри места в каталожния хол се ползват за:

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

библиотекари.

Направените от служителите в библиотечното обслужване 
справки за читатели са 4026 бр. от тях: фактологически – 1526 (на 
„Регистрация“), устни – 2500. Потребителите са привлечени от 
възможността да ползват едновременно ресурси на електронен и 
книжен носител и да получават професионална помощ за нами-
ране на необходимата им информация. Обичайно това са справки, 
свързани с намирането на сигнатурата на търсения библиотечен 
документ (6504) или информация за документи на избрана тема. 
Целта на служителите да дават възможно най-изчерпателна ин-
формация на потребителите и да ги улесняват в работата им.

Ползване на библиотечните документи
Ползваните библиотечни документи във всички читални 

зали на библиотеката са общо 524 509. Този брой включва библи-
отечните материали, ползвани в читалните, които са обслужвани 
с Основния фонд, документите, ползвани в читалнята на РДКН, и 
документите от „Специални колекции“. 

Читалня № 1 – 172 459 бр. (254 423 бр. – 2012 г.; 119 614 бр. 
– 2011 г.). Проследявайки предвидените по план и отчетените 
материали за 2014 г., се наблюдава увеличаване на ползваните ар-
хивни  документи  – 183 323 бр. (с около 19 300 спрямо 2013 г.). 
При  снимковия материал  – 1593 броя е намалял с около 319 спря-
мо 2013 г., но трябва да се има предвид увеличаващото се коли-
чество снимки, които вече присъстват в Дигиталната библиотека. 
Ръкописи – 1649 бр., отчетените спрямо планираните  са повече. 
За славяноезичните ръкописи броят е почти същият. При източни-
те ръкописи приключи процесът на идентифициране и уточнения, 
които се извършваха от служителите на Ориенталския отдел, и за-
това ползваните ръкописи са по-малко. От сбирката „Старопечат-
ни, редки и ценни книги“ – 4014 т. са ползвани през 2014 г. повече 
книги. Процесът на дигитализиране при старопечатните книги 



14
продължава, но по-голямата част още не са в електронен ва-
риант и се ползват оригиналите. Възрожденската периодика –   
424 т. също е представена в Дигиталната библиотека, но една   
част от читателите предпочитат да ползват фототипните издания.      

Читални № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 – 318 387 т. (332 242 – 
2013 г.; 334 436 т. – 2012 г.), от които:

 – книги – 54 893 т.; 
 – продължаващи издания – 262 876 т.; 
 – микрофилми – 598 бр.; 
 – СD – 20.
Наблюдаваме известно намаляване на ползваните библио-

течни материали в читалните зали, но считаме че това се дължи 
на възможността да се ползват библиотечни документи дистан-
ционнно от сайта на Библиотеката, както и на намаляващия брой 
продължаващи издания, които се получават в Библиотеката. Като 
предпочитан източник на актуална информация остават периодич-
ните издания, независимо от периода им на издаване. Наблюдава-
ме подчертан интерес на студентите към вестниците, излизали в 
началото на ХХ век. Те представляват любопитно четиво за по-
стоянния ни контингент от дългогодишни читатели. През 2013 г. 
са предоставени за ползване 272 293 продължаващи издания 
(268 799 т. – 2012 г.; 275 646 броя – 2011 г.; 274 888 – 2010 г.).  
Приемаме, че увеличаващата се колекция на Дигиталната библио-
тека има сериозно значение за броя на поръчаните периодични из-
дания. Ограниченият (по финансови причини) абонамент на чуж-
да периодика е проблем, който оказва влияние върху общия брой 
потребители в Библиотеката. 

Читалня № 7 – 2265 документа. Наблюдава се намаляване 
на ползваните библиотечни материали – 2265 спрямо 2765 през 
2013 г. (книги – 1304, продължаващи издания – 915, стандарти – 
25, непубликувани документи – 23). В съдържателно отношение 
се запазва интересът на потребителите на първо място към ли-
тературата по библиотекознание – 1072 раздадени библиотечни 
документи, следват книгознание – 459, библиография – 273, по-
лиграфическа промишленост – 226, читалищно дело – 185 и кра-
езнание – 50.

Читалня № 8 – 4977 документа. Въпреки намаления брой 
посещения спрямо предходната година, при броя на раздадените 
библиотечни документи се наблюдава увеличение с 25%. Това се 
обяснява с факта, че уникалните колекции предоставят разнооб-
разен илюстративен материал от всички области на знанието и 
представляват интерес не само за индивидуални потребители, но 
и за редица държавни институции, музеи и галерии, издателства, 
медии, учебни заведения по изкуствата. Документи от тези сбир-
ки са експонирани на редица изложби и други културни събития 
в НБКМ и извън нея. През 2014 г. са ползвани 3272 графични и 
1705 картографски издания. Колекцията от графични издания тра-
диционно е с по-голяма обращаемост. От раздадените общо 4977 
документа, преобладават тези от областта на изкуството – 2060 
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(41%), географията – 1510 (30%), историята – 778 (15%), религия-
та и атеизма – 528 (11%) и др.

Читалня № 9 – От раздадените 2642 библиотечни докумен-
та най-голям относителен дял се пада на българските официални 
издания – 40%, с което изместват от традиционното първо място 
служебните издания. Следват чуждите официални издания – 26%, 
служебните издания – 16%, авторефератите – 8%. Запазва се пре-
обладаващият интерес към обществените науки, следвани от кул-
турата и науката, историята, естествените науки, езикознанието и 
техниката. Все повече издания на основните органи на ООН, как-
то и официални издания на държави се ползват в онлайн режим.

Читалня № 10 – 5235 заети документа. Поради преуста-
новената обработка на аудио-визуалните документи е трудно да 
удовлетворим напълно потребностите на нашите читатели. Полз-
ваните грамофонни плочи, аудиокасети, CD-та и DVD-та са едва 
5% от раздадените библиотечни материали. Нотните издания са 
16%, книгите – 22% и периодичните издания – 57%. Както и през 
последните години отчитаме, че не намалява интересът към про-
дължаващите ресурси.

От Архива на българските печатни и други издания. 
Читателите получават достъп до документите от Архива след 
разрешение от директора на Библиотеката, с изключение на ди-
сертационните трудове, за които потребителите попълват деклара-
ция по утвърден образец. През изтеклата година са изпълнени 18 
дисертации от хранилището в Изгрев и 8 книги от хранилището 
в Богданлия. Отказите за изпълнение на документи от Архива са 
най-често по технически причини, поради установени липси или 
наличност на заглавието в основния фонд на Библиотеката.

 По заявки на колеги от други структури на Библиотеката за 
служебни цели са издирени, предоставени и вмъкнати 85 книги и 
54 продължаващи издания. 

Много сериозен е проблемът с възможността за подвързване 
на годишнините на вестниците и списанията. Това възпрепятства 
предоставянето на читателите на най-търсените заглавия във вид, 
който е удобен за четене, и запазва изданието в добро състояния 
по-дълго време. Ползването на неподвързани периодични издания 
от минали години води до загуби на отделни броеве, до поврежда-
не на страници и затруднява правилното им съхранение във фонда 
на Библиотеката. Решаването на този проблем е много важно за: 

  •  бързото обслужване и задоволяване в най-голяма степен 
на читателските търсения;

  •  намаляване броя на отказите;
  •  правилното съхранението на фонда в сигнатурен ред.
Сериозен е проблемът с химическата реставрация на вестни-

ците, тъй като възможностите на лабораторията за реставрация и 
консервация не позволяват да бъдат обработени всички повредени 
томове. Продължаващите издания се отделят и натрупват без въз-
можност да бъдат ползвани от читателите за неопределено време, 
което предизвиква тяхното недоволство. От химическа реставра-
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ция се нуждаят вече и много стари книги, които по същата причи-
на не се предоставят за ползване в читалните зали. 

 Все повече обръщаме внимание на факта, че съвременните 
технологии през последните години промениха начина на полз-
ване на библиотечни документи. Това наложи разширяването на 
колекцията на Дигиталната библиотека – Продължаващи издания 
1878–1944 г. За целта:

ü ежедневно се наблюдава честотата на читателското търсе-
не на продължаващи издания от този период;

ü следи се за физическото състояние на ползваните томове;
ü осигуряват се липсите чрез междубиблиотечното заемане 

или с Приемателно-предавателен протокол на липсващи годишни-
ни и отделни броеве на заглавията, които подлежат на дигитализа-
ция;

ü създават се регулярно метаданните на вече дигитализира-
ните броеве в програмата DocuWare. 

 През 2014 г. към колекцията на Дигиталната библиотека 
вече са и сп. „Изкуство и критика“, сп. „Отец Паисий“, в. „Нов 
век“, сп. „Българска историческа библиотека“, сп. „Журнал со-
фийско ехо“, в. „Литературен живот“, в. „Огнище“, в. „Пряпорец“, 
в. „Независимост“, сп. „Архив за поселищни проучвания“, в. „Ви-
тоша“, сп. „Свирка“, в. „Знаме“, в. „Вестник на вестниците“, сп. 
„Скорпион“, т.е. 10 нови заглавия или 15 370 файла. Така общият 
брой дигитализирани продължаващи издания нарасна на 94 броя. 

Междубиблиотечно заемане
Безспорна е необходимостта от тази библиотечна услуга за 

нашите потребители. Съществуващите онлайн каталози имат ог-
ромно значение за продуктивността и бързината при изпълнение 
на постъпващите поръчки. Те са професионален инструмент за 
цялата библиотечна общност в страната.

Данните за обема извършена работа в двете направления на 
отдела – Междубиблиотечно заемане за страната и Международно 
междубиблиотечно заемане са:

1. Общ брой получени поръчки – 670 бр.
  •  от страната МЗС и ММЗ – 635 бр.
  •  от чужбина – 35 бр.
2. Изпълнени поръчки – 485 бр.
  •  МЗС – 332 бр.
  •  ММЗ – 153 бр.
3. Пощенска обработка – 295 бр.
  •  колети за страната – 122 бр.
  •  колети за чужбина – 55 бр.
  •  писма – 118 бр.
4. Въведени записи в БД на МЗС – 593 бр. 

Прави впечатление повишеното търсене на материали от 
периодични издания за сметка на документите в оригинал. От 
така отчетените цифри става ясно, че поръчките по международ-
но заемане са много по-малко от предвижданите – около 62% и 
това се дължи най-вече на икономически фактори въпреки нашата 
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готовност да изпълним изцяло планираните обеми. Получените 
поръчки от чужбина за наши материали са с 15% повече от плани-
раните, което е много добър показател за търсенето на документи 
от фонда на Библиотеката зад граница.

Данните показват, че по области на знанието най-търсени са ма-
териалите по българска литература, история на отделните европей-
ски държави, отделни езици и право, наука за държавата и правото. 


ü Националната библиотека като модерна библиотека 

предлага едновременно ползването на печатни и електронни 
ресурси на едно място. Активността на библиотеката в кул-
турния живот е предпоставка да се запази относително посто-
янен брой читатели. Тук се предлагат не само книги и се из-
ползват информационни ресурси, а се поддържат експозиции, 
представят се автори, провеждат се конференции. Като цяло 
библиотеката е място за социален живот.

ü Повишава се качеството на библиотечните услуги и се 
полагат усилия за осигуряване на достатъчно и добре оборуд-
вани работни места; за абонамент на продължаващи издания 
в традиционен или електронен вид, както и закупуване или 
обмен на книги от привличащи читателския интерес области 
на науката.

ü Обогатяването на Дигиталната колекция от продъл-
жаващи издания и осигуряването на достъп до тях през сайта 
на библиотеката, дава уникална възможност за четенето на 
периодика, чиито книжни тела не са в състояние да се ползват 
от читатели.

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

ü Професионализмът на служителите заема своето зна-
чително място сред факторите, които допринасят за запазва-
нето на основния състав читатели на библиотеката и удовлет-
воряването на информационните им потребности.

ü От общия читателски състав на библиотеката над 8000 чи-
татели представляват едно основно ядро от специалисти, които са 
изключително активни и често посещават библиотеката. Те се нуж-
даят от достъп до интернет и локалните бази данни, така че трябва 
да се помисли за значително увеличаване на броя оборудвани с ком-
пютри читателски места и създаването на по-добри условия за чете-
не: удобни столове, локално осветление, климатик и т.н.

ü Важен фактор за задържане на интереса на читателите 
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ни е да се осигуряват средства за абонамент на чуждестранни 
периодични издания в традиционен или електронен вид.

ü Наложително е подвързването на търсените заглавия 
на периодични издания. Ползването им от читатели неминуе-
мо води до загуби на отделни броеве (откъсване на страници) 
и затруднява подреждането и съхранението им във фонда на 
библиотеката.

ü Липсата на място за библиотечните документи е един 
от основните проблеми, който с всяка изминала година се за-
дълбочава и оказва пагубно действие върху състоянието на 
фонда и съхранението му като историческо и културно наслед-
ство. Неотложен е въпросът за подобряването състоянието на 
книгохранилищата (асансьорите в хранилището на основния 
фонд изискват неотложен ремонт).

 
Информационно обслужване
На разнообразните потребителски изисквания Библиотеката 

отговаря с различни информационни услуги: изработване на тема-
тични библиографски справки, тематични справки с предоставяне 
на пълнотекстова информация, библиографско издирване, придру-
жено с електронна доставка на документите, пакети с докумен-
тация по различни проекти, предоставяне на актуална тематична 
библиографска информация и ксерокопия на документите, библи-
ографски консултации и др.

Усилията на сътрудниците, отговорни за информационното 
обслужване, са насочени към осигуряване на качествено и бързо 
удовлетворяване на информационните потребности на потре-
бителите. Броят на дистанционните потребители нараства като 
естествено следствие от развитието и прилагането на информаци-
онните и комуникационни технологии в библиотечните дейности. 
Увеличават се и изискванията на всички потребители към вида, 
съдържанието и формата на предоставяне на заявените услуги. 
Затова продължихме да развиваме информационното обслужване 
в електронна среда, като естествено извършваме и традиционно 
информационно обслужване. Трайно нараства броят на заявките 
за продукти и услуги и предоставянето им чрез електронна поща, 
а отговорите се извършват на основата на всички информационни 
ресурси на Библиотеката – локални и отдалечени. Все повече ус-
луги се извършват през сайта на Библиотеката, затова продължиха 
усилията ни за оптимизиране на неговите информационните въз-
можности чрез:

  •  актуализиране на информацията за нови информационни 
ресурси;

  •  стимулиране на предлаганите онлайн услуги чрез полз-
ване на електронния каталог, базите данни по абонамент, базите 
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данни с временен достъп, Дигиталната библиотека, част от изда-
нията на Библиотеката, електронния архив на библиографските 
справки, подбраните електронни ресурси в рубриката „Полезни 
адреси в интернет“; 

  •  активно използване на функцията „Попитай библиотека-
ря“ и посочения електронен адрес на направление „Библиограф-
ско и информационно обслужване“, които се следят ежедневно, а 
на зададените въпроси се отговаря веднага;

  •  актуализиране на рубриката „Архив на библиографски-
те справки“, в която се включват по-голямата част от справките, 
предметизирани по съставен специално за целта рубрикатор.

Подготовка на информационни продукти
Информационното обслужване в Библиотеката се извършва 

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

Информационните продукти (писмени тематични библиог-
рафски справки, тематично търсене в автоматизираните бази дан-
ни – собствени и по абонамент), фактографски справки, пакети с 
документация, информационни бюлетини, библиографски указа-
тели и др., се подготвяха в направление „Библиографско и инфор-
мационно обслужване“. 

Бяха подготвени 10 969 бр. информационни продукта, от кои-
то писмени информационни продукта – 1270 бр.

1. Писмени тематични библиографски справки – 104 бр.
  -  ретроспективни тематични библиографски справки 

(справки чрез автоматизирано търсене) – 100 бр.;
  -  текущи библиографски справки – 4 бр. (библиографски 

справки – 3 бр. (170 загл.) и нови чуждестранни справочници –     
1 бр. (44 загл.).

2. Пакети с документация – 46 бр.
3. Фактографски справки – 613 бр. 
4. Библиографско издирване с електронна доставка на доку-

менти – 13 бр. 
5. Отговори на писма – 506 бр. 
6. Автоматизирано информационно търсене в електронния 

каталог и АБД на НБКМ, в онлайн бази данни и в други интернет 
ресурси – 9700 бр., като тук не се включва търсенето на материали 
за Булгарика, както и търсенето по време на дежурствата на ин-
формационното гише, а само проведеното в отделите във връзка с 
тематичните справки. Голям е броят и на търсенията в базите дан-
ни за цитирания поради големия брой направени цитатни справ-
ки – търсенията в тях са около 4000. През 2014 г. беше осигурен 
едномесечен безплатен достъп до бази данни, от който се възполз-
вахме – проучихме информационните им възможности и ги из-
ползвахме в информационното обслужване.

7. Информационни бюлетини – 1 бюлетин „Криминология и 
криминалистика“ (165 загл.)

8. Библиографски указатели: 
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  -  За подготовката на указателя „България в чуждата лите-

ратура (Булгарика)“ 2006/2007 г. и за следващи години са извърше-
ни следните дейности: издирване в електронни каталози, бази дан-
ни в интернет и в печатни източници; редакция; прехвърляне на 
записите от фишовата картотека в електронна картотека по години 
за Булгарика 2006–2014 г. Броят на работните дни за подготовка е 
256.

  -  Регулярно бяха преглеждани и описани постъпилите в 
Библиотеката нови книги – 73 р.д., описани 354 чужди книги.

  -  Излезе от печат изданието „България в чуждата лите-
ратура (Булгарика) 2004/2005“, а указателят за 2002–2003 г. беше 
качен на сайта на Библиотеката за първи път, с което осигурихме 
достъп до информацията в него за дистанционните потребители. 

9. Вторично използвани библиографски справки – 5 броя.
Продължи сътрудничеството с Националния център за нарко-

мании, като по темата „Наркотици и наркомании“ бяха прегледани 
de visu 5076 бр. вестници по предварително уточнен списък и от-
крити 2328 бр. материала. 

Общата сума от подготвените платени информационни про-
дукти в направление „Библиографско и информационно обслуж-
ване“ е 8874.30 лв. Десет справки са изготвени безвъзмездно за 
нуждите на различни институции, няколко не бяха заплатени от 
лицата, които са ги поръчали. 

Към посочените продукти трябва да отчетем и 239 бр. справ-
ки по електронния каталог и бази данни, извършени в направле-
ние „Специални колекции“, 1526 справки в направление „Библио-
течно обслужване“, както извършенитe в направление „Ръкопис-
но-документално и книжовно наследство“ 725 справки по елек-
тронния каталог и фондовете на направлението. 

Общият брой на всички продукти, свързани с информацион-
ното обслужване, е 13 459.

Устна информация
Извършени са 9941 броя устни справки и консултации. Те се 

разпределят по следния начин: 
  •  устни справки – 9419 бр. Извършват се във всички на-

правления, отговорни за обслужането, и включват насочващи, 
адресни, справки за уточняване на библиографски данни и др. В 
направление „Библиографско и информационно обслужване“ са 
дадени 4520 справки, в направление „Специални сбирки“ – 599 бр. 
справки, в направление „Библиотечно обслужване“ – 2500, в „Ръ-
кописно-документално и книжовно наследство“ – 1800 бр. 

  •  Библиографски консултации – 562 бр. („Библиографско 
и информационно обслужване“ – 420 бр., в „Специални колекции“ 
– 142 бр.). 

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

Устната информация се предоставя основно при дежурства 
на информационното гише (275 р.д., вкл. събота), на регистраци-
онното гише, както и по телефона. 
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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 „Библио-
графско и информационно обслужване“. 

1. Справочници – обработени нови – 199; сигнирани нови 
– 524, вмъкнати фиши в каталога на справочниците – 179; пресиг-
нирани стари справочници – 125, редакция на каталога – 12 р.д., 
поправени сигнатури – 57. За ежедневното обслужване бяха сиг-
нирани томовете на „Български периодичен печат“.

2. Справочни картотеки. Други. В картотеката „Правна кон-
султация от в-к „Труд“ са включени 25 бр. 

Продължиха регулярните дейности по преглед на нови кни-
ги – 12 р.д.; преглед на ежедневници и описване на материали за 
НБКМ – 12 р.д.; поддържане архива на справките – 9 р.д.; редак-
тиране на електронни ресурси и издирване на нови – 13 р.д.

През август сътрудниците на „Библиографско и информаци-
онно обслужване“ извършиха значителна работа по отчисление на 
справочници от фонда на НБКМ: пренареждане на справочници в 
справочния склад – 257 т.; вмъкване на справочници в справочен 
склад – 67 т.; сигнатурна проверка на справочниците на заемно 
гише – 351 т.; сигнатурна проверка на справочниците (ст. 63) – 
1062 т.; описване на отчислени справочници – 18 т.; пресигнирани 
томове – 30 т. 

Информационно осигуряване на културни и научни дей-
ности

  Активно беше участието на направленията „Библиограф-
ско и информационно обслужване“, „Библиотечно обслужване“ и 
„Ръкописно-документално и книжовно наследство“ в културната 
дейност на Библиотеката. В рамките на инициативата за отбеляз-
ването на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил трите на-
правления се включиха в изложбата „Цар Самуил – величие и тра-
гизъм“ и в проведената в библиотеката Национална кръгла маса. 
Сътрудници на „Библиографско и информационно обслужване“ 
направиха подробни библиографски проучвания за художествени 
и научни текстове, отразяващи образа на цар Самуил и неговата 
държава. Сътрудници на „Ръкописно-документално и книжовно 
наследство“ проучиха отразяването на темата в ръкописи, извори 
и паметници на изобразителното изкуство. Бяха подготвени табла 
с дигитални изображения на част от откритите материали и напи-
сани текстове към тях. В тази дейност активно работихме с колеги 
от отдел „Връзки с обществеността“. Сътрудници на споменатите 
две направления взеха участие в Национална кръгла маса „Обра-
зът на цар Самуил. Художествена литература, история, фолклор, 
изкуство“ с доклади на тема „ Цар Самуил и Самуиловата държа-
ва в българската художествена и историческа литература“, „Бъл-
гарската държава при цар Самуил според арабски извори“ и „Об-
разът на цар Самуил между историята и идеологията“. 
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 Във връзка с посещението на проф. Юлия Кръстева в Наци-

оналната библиотека беше организирана среща с нея. Подготвена 
бе справка за нейни ранни публикации в български периодични 
издания и малка експозиция с материалите.

 Представители на „Библиографско и информационно об-
служване“ и на „Библиотечно обслужване“ участваха в третото 
национално изследване за състоянието на читателските практики, 
организирано от СУ „Св. Климент Охридски“ и агенция „Алфа 
Рисърч“.


ü Общият брой на подготвените писмени информаци-

онни продукти се запазва, като броят на ретроспективните 
справки е леко намален, за сметка на увеличението на факто-
графските справки. 

ü Увеличен е броят на писмата, като отговорите на голя-
ма част от тях е свързана с подробно библиографско издирване.

ü Голям е броят на заявките от чужбина за библиограф-
ско издирване с електронна доставка на документи от фонда 
на библиотеката (от Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, 
Русия, САЩ, белгия и др.)

ü броят на устните справки и консултациите, извърш-
вани от всички сътрудници, които осъществяват информаци-
онно обслужване, се запазва висок. 

ü Трайно се увеличава броят на заявките и на предоста-
вените услуги по електронна поща; активно се използва уеб-
формулярът за поръчване на библиографски справки

ü Подпомагането на самостоятелната работа на дистан-
ционните потребители, както и досега, беше осъществявано 
чрез отговори на зададени въпроси и чрез актуализиране на 
ресурсите на свободен достъп в рубриката „Полезни адреси в 
интернет“, достъпна от сайта на библиотеката.

ü Нарастващият брой на дигитализираните документи 
във всички кабинети на Дигиталната библиотека увеличи 
броя на консултациите, свързани с използването им – както 
по време на дежурствата на информационното гише, така и в 
отделите.

ü Продължи активното използване на базите данни по 
абонамент.

ü Максимално бяха използвани базите данни с пробен 
достъп, като предварително бяха проучени информационните 
им възможности.

ü Вторичното използване на готовите справки беше 
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улеснено чрез електронния архив на библиографските справ-
ки, който позволява търсенето им по тематични рубрики. 

ü Категориите потребители, които библиотеката об-
служва, се запазиха и през 2014 г. Това са:

  – български държавни институции – министерства, 
органи за местно управление, съдебна власт;

  – дипломатически представителства у нас;
  – научни и културни институти;
  – неправителствени организации;
  – преподаватели и научни работници, студенти, спе-

циалисти и др.; 
  – издателства, медии.

ü Продължи квалификацията на сътрудниците, които 
извършват информационно обслужване, което гарантира ка-
чественото изпълнение на всички дейности. Свидетелство за 
това е големият брой семинари и конференции, в които сът-
рудниците на направленията взеха участие. 

ü Много активно беше участието в културната дейност 
на библиотеката.
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Състояние на библиотечните фондове 

Комплектуване и развитие на колекциите

През 2014 г. във фонда на Националната библиотеката са по-
стъпили 8440 заглавия в 8561 тома книги и 1546 заглавия в 28 840 
бр. продължаващи издания.

Във фонда на чуждестранните официални издания са постъ-
пили 382 загл. в 390 т. книги, 50 загл. в 54 т. годишници, 76 загл. в 
195 т. списания, 10 загл. в 45 бр. ел. документи. Извършена е теку-
ща регистрация на 362 бр. списания. 

Българските официални издания включват следните новопос-
тъпили документи: книги – 158 загл. в 163 т. книги и 2 авторефе-
рата.

Новопостъпилите документи в сектор „Музикални издания“ 
са: книги – 128 т. (79 депозит, 47 обмен, 2 дар), продължаващи из-
дания – 10 т., нотни издания – 153, CD – 14 – приложения на кни-
ги. 

В сектор „Графични и картографски издания“ са постъпили 
287 графични издания, от които по начин на доставяне: депозит 
– 127, обмен – 112, дар – 47, покупка – 1. По вид: 287 албума. В 
картографската сбирка са постъпили само 32 документа, от които 
по депозит – 20, по обмен – 3, дар – 9. По вид – 8 атласа, 23 карти, 
1 релефна карта. 

В сектор „Издания по библиотечно дело“ набавените доку-
менти са: книги – 129 загл. в 133 т. по депозит и обмен; продъл-
жаващи издания – 16 загл. в 18 т.; текущо регистрирани – 153 бр.; 
служебни и непубликувани документи – 2 загл. в 2 т. 

В „Архив на българските печатни и други видове издания“ са 
постъпили книги – 7632 б.е. Дисертациите вече се включват в де-
позитните списъци и се описват в електронния каталог, но за раз-
лика от останалите самостоятелни документи, постъпват в Архива 
наведнъж за съответната година след приключване на обработка-
та. Приети в Архива, обработени и изнесени са 1377 дисертации 
от 2013 г. 

В Архива на продължаващите издания са получени и обрабо-
тени:

– регионални и централни вестници – 19 343 б.е.;
– списания, периодични сборници, годишници, бюлетини – 

3883 б.е.;
– продължаващи издания на Брайл – 5 б.е.;
– продължаващи издания на електронен носител – 29 б.е.
През 2014 г. ретроспективно са набавени 46 заглавия в 47 т. 

книги и 279 загл. в 349 т. продължаващи издания – липси на ос-
новния фонд. 
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На разположение на читателите са били 12 електронни бази 

данни.
 
Комплектуване на документи на български език чрез де-

позит
През 2014 г. по депозит са постъпили 7352 заглавия в 7413 т. 

монографии. Депозирани и регистрирани в COBISS3 са 1015 за-
главия български продължаващи издания – централни и регионал-
ни вестници, списания и бюлетини в 22 364 бр., предназначени 
за Основен фонд и 1015 заглавия в 22 465 бр. централни и регио-
нални вестници, списания и бюлетини, брайлови издания и CD за 
архив.

Комплектуване на документи чрез покупка
През 2014 г. беше изготвен проект за участие в конкурсната 

сесия на Министерството на културата за финансова подкрепа на 
библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други 
информационни източници по програма „Българските библиоте-
ки – съвременни центрове за четене и информираност“. Проектът 
беше одобрен за отпускане на сума в размер на 9000 лв. Със сред-
ства от тази субсидия в края на годината бяха закупени 13 загл. 
чуждестранни документи за фонда на Националната библиотека и 
31 заг. в 154 т. книги предназначени за международен книгообмен.

За 2014 г. беше направен абонамент за 19 чуждестранни за-
главия периодика, който включва заглавия като „Фигаро“, „Гар- 
диан“, „Таймс“, „Нейчър“ и др. както и за български продължа-
ващи издания – 47 загл. в 67 т. за читалните на Библиотеката и        
97 загл. в 424 т. за международен книгообмен. 

Комплектуване на чуждестранни документи чрез книго-
обмен и дарения

През 2014 г. броят на партньорите ни беше запазен както в 
предходните години – 100 библиотеки от 50 държави. Получе-
ните книги по линия на международния ни книгообмен са общо 
904 загл./943 т. на стойност 44 193.00 лв. Количеството на постъ-
пленията е на същото ниво, както през 2013 г. Всички набавени 
чуждестранни документи имат висока научна и художествена 
стойност и съответстват на профила на комплектуване на Библио-
теката. Българските книги, набавени за изпращане в чужбина са 
1102 загл./1195 т./27 835.00 лв., което е добър баланс, съобразно с 
по-високите цени на чуждестранните издания. 

 Международният книгообмен с библиотеките на Велико-
британия, САЩ, Япония и др. англоговорящи страни вече би 
могъл да бъде определен като възстановен с трайна тенденция 
за активизиране на партньорството. Получихме възможност да 
поръчаме новопубликувани англоезични монографии от големи 
университетски издателства в Америка. Коренна промяна претър-
пяха връзките ни с Конгресната библиотека във Вашингтон. Обме-
нът на документи между двете институции вече е по програмата 
ДМЕП (Duplicate Materials Exchange Program). От годишния ба-
ланс се вижда положителният ефект – получени са 128 загл./128 т. 
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/11 655.00 монографии от Конгресната библиотека и са изпратени 
117 загл./117 т./3224.00 лв. български книги. По желание на парт-
ньорите от Университетската библиотека в Йейл е прекратен обме-
нът между двете библиотеки. През отчетния период във фонда на 
НБКМ са получени и регистрирани като обмен от англоговорящи 
страни 211 загл./213 т. на стойност 16 937.00 лв., което е два пъти 
повече отколкото през 2013 г. Обработени и регистрирани бяха и 
получените като дар 58 загл./58 т. на стойност 2889.00 лв.

Книгообменните отношения на НБКМ с библиотеките в нем-
скоговорящите страни се запазват и през 2014 г. Най-големите ни 
партньори са Немската национална библиотека, Австрийската 
национална библиотека, Берлинската държавна библиотека – Пру-
ско културно наследство, Баварската държавна библиотека. Ценни 
периодични издания получаваме от Академия на науките в Гьо-
тинген, от Института за изследвания на Източна и Югоизточна Ев-
ропа в Регенсбург. Броят на продължаващите ресурси от Германия 
и Австрия през 2014 г. е значителен – 57 заглавия. През отчетния 
период са получени и регистрирани във фонда на НБКМ общо по 
обмен и дар 169 загл./178 т. чуждестранни документа от немского-
ворящите страни за 17 755.00 лв. 

През 2014 г. попълването на фондовете на Библиотеката с 
документи на романски и др. езици се осъществяваше основно по 
линия на международния обмен и чрез дарения. Подновени бяха 
контактите с Националната библиотека на Испания и с Ватикан-
ската библиотека. С Френската национална библиотека връзките 
ни са ограничени само до обмен на монографични собствени из-
дания и периодика.

През 2014 г. се получиха значителни дарения от Турската 
национална библиотека – стойностни научни монографии от обла-
стите Балканика и Булгарика.

При книгообменните отношения на документи с библиотеки-
те от Русия, Украйна, Беларус, Прибалтика, Закавказието и Средна 
Азия не се наблюдават промени. През отчетената година са наба-
вени и регистрирани във фондовете на Библиотеката 431 загл./456 
т./12 608.00, получени като обмен и дар. Най-важните доставчи-
ци на руска литература за нас са Държавната руска библиотека в 
Москва, Националната библиотека в Санкт-Петербург, ИНИОН, 
Академия на науките на Русия, ВГБИЛ. 

От Армения, Азербайджан, Молдова и Литва се комплекту-
ват издания предимно в областта Булгарика, като приоритетни са 
издаваните в съответните страни документи на руски, английски 
или др. предпочитани езици. За 2014 г. във фонда на НБКМ са 
постъп или общо като обмен и дар 88 загл./89 т./2452.00. 

 По отношение на книгообмена със славянските, балкански-
те и някои страни от Източна Азия (Китай, Монголия, Виетнам) и 
Куба особена промяна в тенденциите не се отбелязва. През 2014 г. 
са набавени и регистрирани 197 загл./215 т./6946.00 книги в рам-
ките на международния книгообмен, като отново най-активни 
партньори бяха националните библиотеки и някои университетски 
библиотеки, които имат сериозни славистични колекции. Общо-
то количество на дарените през периода книги от тези страни бе      
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95 загл./95 т./3543.00. Традиционно активни дарители за Библио-
теката са обществени организации и частни дарители от Македо-
ния, Хърватска и Румъния. 

Както и предишни години, международният обмен на доку-
менти остана основният начин за комплектуване на чуждестранни 
документи в НБКМ, а на второ място по количество на постъпле-
нията се нарежда дарението – през 2014 г. като дар получихме и 
регистрирахме в електронния каталог общо 333 з./348 т. на стой-
ност 20 596.16 лв. Традиционно голям е делът на книги, подарени 
от автори и читатели на НБКМ от Балканите и Русия, от Фондация 
„Фриц Тисен“ – Германия (62 загл.), Фондация „Корея“ (15 загл.), 
Фондация за религиозни изследвания „Йоан ХХІІІ“ – Италия (7 
загл.), Посолство на Република Турция (5 загл.) и др. 

Основният начин на набавяне е обменът и при получаваните 
чуждестранни продължаващи ресурси през 2014 г. – общо 531 загл. 
вестници, списания, годишници и др. продължаващи издания. Ре-
гистрираните броеве на постъпилите във фонда продължаващи 
ресурси в COBIB са общо 6476 единици периодика. През годината 
бяха получени и 20 нови заглавия периодика, предложени от парт-
ньорите по линия на международния книгообмен, за които съот-
ветно бяха създадени библиографски описания в COBISS3. Като 
дар по проекта JDP се получават 24 издания, от Гьоте институт – 
16 и др.

Комплектуване на документи на български език чрез да-
рения и вътрешен книгообмен

През 2014 г. в Националната библиотека бяха получени 
значителен брой дарения от български книги. За международен 
книгообмен като дарение са набавени 694 загл. в 5859 т. Тъй като 
дарението е основният начин за набавяне на български книги, 
предназначени за изпращане на чуждестранните ни партньори, 
увеличението им в сравнение с миналата година е положително по 
отношение на международния ни книгообмен. 

Както и през предходните години ползотворни бяха отноше-
нията ни с Университетската библиотека, Библиотеката на Архе-
ологическия институт, Българската народна банка, от които полу-
чихме техни издания. Ценни дарения получихме и от ДА „Архи-
ви“, Института за изследване на изкуствата – БАН, издателствата 
„Жанет“, „Валентин Траянов“, „Прозорец“, „Геопан“ и „Клуб 8“.

Регистрация и каталогизация на документи в системата 
COBISS3

И през 2014 г. работата по каталогизиране на постъпващите 
в различните колекции на Библиотеката чуждестранни документи 
се извършваше в реалната среда на системата COBISS3; от колеги-
те в отдела са създадени общо 1237 нови библиографски записа на 
чуждестранни документи (монографии и продължаващи издания) 
за ниво каталог, създадени са 1212 бр. авторски записи и са редак-
тирани 222 авторски записа. Прегледани, предметизирани и класи-
рани бяха общо 1710 библиотечни единици – 1544 чуждестранни 
монографии, 69 чужди официални издания и 33 нови заглавия 
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чуждестранни продължаващи ресурси. Регистрирани са текущо 
всички постъпили чуждестранни продължаващи ресурси. 

Въвеждане на модул „Набавяне“
От началото на 2014 г. се въведе и следващият модул на соф-

туерната платформа COBISS3 – „COBISS3/Набавяне – моногра-
фии“, който обхваща по-голямата част от процесите на комплек-
туването на документи за фонда на Библиотеката. Това промени 
напълно част от процесите, характерни за отдела, тъй като сега е 
очевидно интегрирането на дейностите в различните направления, 
явната зависимост и необходимостта от прецизно и отговорно от-
ношение при спазването на процедурите. Така чрез автоматизира-
не на библиотечните процеси се разкриват работните практически 
връзки между отделните направления. Създадена беше необходи-
мата за практическото прилагане на модула документация: Ме-
тодически указания за работа в отделните категории – Набавяне 
на документи по депозит, Изпращане на пратки за депозитните 
библиотеки, Получаване на дарения, Получаване на документи по 
книгообмен от чужди партньори, Изпращане на български пратки 
по книгообмен в чужбина; Методика за свързване на библиограф-
ския запис с данните за набавянето в модула „Фонд“.

Транспортиране на пратките за международен книгообмен
И през 2014 г. най-голяма трудност за дейността ни остава из-

пращането на подготвените книги и периодика до чуждестранните 
ни партньори. За поредна година Американската фондация за Бъл-
гария дари средства, които са използвани според волята на дарителя 
за изпращане на пратките ни до партньорите ни в САЩ. Трябва да 
се отбележи и помощта на „България еър“, които за поредна година 
финансираха изпращането на всички подготвени пратки за Москва, 
както и сътрудничеството на Културния институт на Министерството 
на външните работи и Посолството на България в Москва, благодаре-
ние на които пратките бяха доставени до библиотеките. 

 И през тази година за някои от славянските страни основ-
ният начин за изпращане на подготвените пратки с български 
документи отново бе сътрудничеството с културните им предста-
вителства в София – Чешкия център и Полския културен институт 
оказаха пълна подкрепа при транспортирането на цялата поща за 
националните библиотеки на Полша и Чехия. Със съдействието 
на издателство „Жанет“ и българското училище в Лондон бяха из-
пратени пратки до Британската библиотека. Транспортна фирма 
„Карат С“ транспортира колетите ни до Париж. В края на декем-
ври 2014 г. при гостуването на Сръбската национална библиотека 
на Коледния панаир на книгата в София бяха пратени 40 пакета 
с български книги и периодика за библиотеката в Белград. При 
участието си в конференцията на COBISS в Марибор колегите 
ни успяха да превозят пратките ни за Националната библиотека в 
Любляна, а за транспорт до Румънската националната библиотека 
се възползвахме от помощта на Националния музей в Букурещ. 

Като цяло, проблемът с пощенските разходи продължава да 
спъва дейността ни. 
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ü Получихме дарения от български и чуждестранни 

книги и продължаващи издания от частни лица, държавни и 
обществени институции, организации и издателства, които са 
ценно попълнение за колекциите на Националната библио- 
тека.

ü броят на активните ни чуждестранните партньори 
беше запазен, настъпиха промени в обменните ни отношения 
с някои от тях, най-значителна от които е включването ни в 
Програмата за обмен на дублетни материали на Конгресната 
библиотека – Вашингтон.

ü Започна въвеждането на модула „Набавяне на моно-
графии“ на COBISS3. Автоматизирани са редица дейности – 
при набавянето на български книги по депозит, получаване и 
изготвяне на документи при набавяне като дарение и покупка.

ü Работата по набавяне и каталогизиране на чуждес-
транни документи за фонда на Националната библиотека се 
осъществяваше в тясно сътрудничество с колеги от различни 
направления: РДЦ, Ориенталски отдел, Специални колек-
ции, Каталогизация, булгарика и Обслужване на читатели, 
COBISS Центъра.

Каталогизация 

Каталогизацията е основна дейност на всяка библиотека. С 
изграждането на Единна национална библиотечно-информацион-
на система и прилагането на принципите на споделена каталогиза-
ция все повече се осъзнава значението и отговорността за бързото 
и точно разкриване на фондовете и колекциите на Библиотеката, 
както и за осъществяването на обмен на информация със светов-
ните информационни системи. 

Създаване, контрол и редакция на библиографските за-
писи в електронния каталог COBISS/OPAC

 Общо през 2014 г. в локалната библиографска база данни 
COBIB.BG и нормативната база данни CONOR.BG: 

 – създадени 8247 библиографски записи за каталог на мо-
нографии (книги, албуми, дисертации, хабилитационни трудове), 
нови заглавия продължаващи издания, звукозаписи и видеозаписи;

 – редактирани 13 331 библиографски записи за каталог;
 – класирани по УДК 8563 и предметизирани 8453 моногра-

фии (книги, албуми, дисертации, хабилитационни трудове), нови 
заглавия продължаващи издания, звукозаписи и видеозаписи;
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 – редактирани – 8889 класификационни индекси и 8325 

предметни рубрики;
 – създадени 3225 нови контролни записи с имена на лица в 

нормативна база данни CONOR.BG;
 – редактирани 22 269 контролни записи в бази данни 

CONOR.BG;
 – сигнирани монографии за основен фонд – 9742 т.; 
 – сигнирани монографии за архив – 13 321 т.;
 – сигнирани продължаващи издания за основен фонд –  

247 т.;
 – сигнирани продължаващи издания за архив – 162 т.;
 – сигнирани монографии за колекции – 1951 т.; 
 – изход сигнатурни етикети – 8937 бр.;
 – активиран статус за достъпност на библиотечните доку-

менти в 451 бр. библиографски записа;
 – редактирани 1398 бр. сигнатури на монографии и про-

дължаващи издания;
 – изтриване на поле 996 – 341 записа;
 – прехвърляне на поле 996 – 36 записа.

Каталогизирани документи по вид и език

Видове документи  Общо  Български  Др. кирилица  Латиница

Монографии     8012  8009    0     3
Продължаващи 
издания  151 151    0     0
Електронни ресурси   14 14    0     0
Звукозаписи     12    12    0     0

Всичко      8189   8186    0    3

Създаването на библиографските записи за каталог за всич-
ки библиотечни документи, постъпили по депозит се извършва 
в направление „Каталогизация“, а на чуждестранните докумен-
ти – в направление „Комплектуване на фондовете“. Редакцията 
на всички библиографски описания, класификационни индекси и 
предметни рубрики, на контролните записи за имената на автори, 
както и регистрацията и техническа обработка се извършват в на-
правление „Каталогизация“.

След приемане на Правилата за създаване на библиографско 
описание на нотни, картографски издания, звукозаписи и видеоза-
писи започна каталогизиране на новите постъпления от тези видо-
ве документи в локална база данни COBIB.BG. Тяхната редакция, 
регистрация и техническа обработка се извършва също в отдел 
„Каталогизация“.

Продължи редакцията на библиографските записи за продъл-
жаващи издания в споделената библиографска база данни COBIB.
BG в системата COBISS.BG. За съжаление процесът е бавен, тъй 
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като се извършва само от един служител, който изпълнява и други 
задачи.

В отдел „Контролни файлове“ се извърши преглед, редакция, 
допълване и разграничаване на авторските записи с еднаква редна 
дума (еднакви имена на автори), изтриване на дублетни записи, 
разграничаване на записи за различни автори с еднакви форми на 
имената, идентифициране на лица с авторска отговорност чрез 
добавяне на години на раждане/смърт, обединяване на записи за 
съименни автори без достатъчно данни, т.е. няколко неидентфи-
цирани автори в един общ запис. Бяха разграничени еднаквите ос-
новни точки за достъп (авторска редна дума). Те получиха статус 
„установена“ редна дума и са готови за включване на автоматизи-
ран нормативен контрол.

Продължи издирването и преглеждането на нови био-библиог-
рафски източници, за допълване и коригиране на сведения за автори. 

В процеса на създаване на нови и редактиране на вече съ-
ществуващи контролни записи се извършват допълнителни про-
верки и справки за идентифициране на автори и на техните имена 
– общо: около 690 бр.; de visu са проверени около 264 бр. библио-
течни документи; изпратени са 284 бр. електронни писма; прове-
дени са телефонни справки с издатели и автори – ок. 350 бр. 

Актуализираната информация и допълнени данни за автори 
се подават на отделен списък, за да бъдат отразени в библиограф-
ските записи.

Колективният начин на изграждане на база данни COBIB.
BG и база данни CONOR.BG налага уеднаквяване на работната 
технология и унифициране на основните и вариантните точки за 
достъп. По тази причина е изключително важно сътрудничеството 
и обратна връзка с всички сътрудници, участващи в изграждането 
на двете бази данни и при вземането на решения от Национален 
център COBISS.

Изграждане и поддържане на традиционните служебни 
каталози

През 2014 г., паралелно с електронния каталог, продължи 
поддържането и на традиционните служебни азбучни каталози:

 – подредени и вмъкнати кат. картички в каталозите на кни-
гите – 4202 кат. к.;

 – подредени и вмъкнати кат. картички в каталога на про-
дължаващите издания – 151 кат. к.

Общо създадени, редактирани и вмъкнати каталожни картич-
ки: 4353 бр.

Разпределени, свързани с каталожните картички и предадени 
във фондовете и специалните колекции на Библиотеката са общо 
около 9000 т. библиотечни документи, от 47 депозитни списъка с 
български документи и 37 списъка – с чуждестранни.

Продължи редакцията на традиционния фишов каталог на 
продължаващите издания, който се ползва активно както от чита-
телите, така и от служителите на Библиотеката, до приключване 
на редакцията на записите за продължаващи издания в електрон-
ния катлог.
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Служители от направление „Каталогизация“ участват в ра-

ботата на Комисията по каталогизация към Съвета за интегрирана 
библиотечно-информационна система в Националната библиотека 
по всички въпроси, свързани с правилното прилагане на норма-
тивните и инструктивни документи в дейността по каталогизация.

Сътрудници от направлението участват в проект НАБИС 
(Национална академична библиотечно-информационна система), 
насочен към ретроконверсия на дисертационните трудове за пери-
ода 1970–2005 г., с цел създаване на своден онлайн каталог на ака-
демичните библиотеки в България.


ü  В библиографската и семантичната обработка на биб-

лиотечните документи целта е да не бъде допуснато нарушава-
не на ритъма и забавяне на достъпа на ползвателите на биб-
лиотеката до постъпващите библиотечни документи.

ü  Професионалната работа на служителите беше насо-
чена към повишаване на качеството на създаваните библиог-
рафски записи в електронния каталог. 

ü  Продължи обогатяването на електронния каталог с 
информация за различни видове библиотечни документи като 
редакцията на всички библиографските записи за каталог се 
извършва в отдел „Каталогизация“. 

ü  През годината беше извършена сериозна консултант-
ска дейност и беше оказана методическа помощ при сложни 
случаи на библиографско описание, при семантичното раз-
криване на съдържанието на библиотечните документи, ко-
ректното въвеждане на сведенията за фонда и при определяне 
на стандартизираната форма на имената на български и чуж-
дестранни автори.

ü  Нерешен остава проблемът с редакцията на библи-
ографските записи за продължаващи издания в електронния 
каталог. Процесът е бавен, поради големия обем работа, необ-
ходимостта от извършване на многобройни справки и допъл-
нително създаване на записи за липсващи заглавия в базата 
данни. Редакцията се извършва от един служител, който е ан-
гажиран и с други задачи. 

ü  Наблюденията върху изпълнението на основните за-
дачи и отговорности на направление „Каталогизация“ показ-
ва, че интензивността и динамиката на работа е значителна. 
Необходимо е да бъдат назначени млади сътрудници, на които 
да бъде предаден опита на утвърдените ни специалисти, те да 
бъдат обучавани и подготвяни през следващите години. 
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Опазване на библиотечните фондове

Направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ извършва дейности по опазване и възстановяване на 
писмени културни ценности, съхранявани в Националната библи-
отека „Св. св. Кирил и Методий“. През изминалата 2014 г. направ-
лението продължи да изпълнява своите основни задачи, а именно: 
консервация и реставрация на архивни материали; реставрация 
на архивни материали, които взимат участие в изложби или други 
инициативи; дейности, свързани с подвързване; дейности, свър-
зани с профилактика на фондове в хранилищата и читалните зали 
в основната сграда на Библиотеката – „дезинфекция“; методична 
и консултантска дейност на библиотеки, институции и граждани, 
свързана с опазването и съхранението на различни видове доку-
менти и архивни материали.

Консервация и реставрация на архивни материали
В направление „Консервация, реставрация и опазване на 

фондовете“ постъпват материали за консервация и реставрация 
основно от направленията „Ръкописно-документално и книжовно 
наследство“, „Библиотечно обслужване“ и „Специални колекции“. 
След постъпването си всеки архивен документ като носител на 
уникална информация предварително се изследва и се изготвя 
придружаващ го консервационно-реставрационен протокол. В 
него се описва състоянието му преди реставрация и индивидуал-
ните му характеристики. Консервационно-реставрационната до-
кументация включва в себе си и информация от направените фи-
зико-химични изследвания, а също така и технология на консерва-
цията и реставрацията. През 2014 г. в направлението са изготвени 
общо 79 консервационно-реставрационни протокола.

Най-голямо количество обекти за консервация и реставрация 
постъпват от направление Ръкописно-документално и книжовно 
наследство, което предоставя документи от всичките си отдели.

През изминалата година общият брой реставрирани листо-
ве от отдел Ръкописи и старопечатни книги е 7826, от които 215 
листа са ръкописи, а 7611 – старопечатни книги. Реставрираните 
частично или изцяло ръкописи са НБКМ 407, НБКМ 1016, НБКМ 
967 и НБКМ 173. През изтеклата година в направлението са по-
стъпвали ръкописи и фрагменти за частично химично почистване. 
Изработени са предпазни папки за фрагментите НБКМ 1316, 1319, 
1324, 1331, 1333, 1341, 1346, 1353, 1383. По програма „Осинови 
книга“ е реставриран ръкопис НБКМ 1016.

През 2014 г. в структурното звено са реставрирани 61 старо-
печатни книги с общ брой 7611 листа. Голяма част от книгите бяха 
в тежко състояние – деформирани, с липса на подвързии (или час-
тично запазени), както и с фиксирани петна от органичен произ-
ход (восъчни петна и др.). По-голямата част от тях бяха разподвър-
зани, а отделените листове подложени на механично и химично 
почистване, стабилизиране на приписки и/или тампонни мастила, 
водна обработка, деацидификация, укрепване и възстановяване на 
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липсващи части. По програмата „Осинови книга“ е реставрирана 
старопечатната книга Rн 567. 

През отчетната година общият брой реставрирани листове от 
отдел Български исторически архив е 3350. Документите, които 
пристигат за консервация и реставрация в направлението, не могат 
да се характеризират със сходни реставрационни проблеми, тъй 
като те са единични документи или свързани в тефтери, тетрадки 
и дневници. Някои от тях бяха в крайно тежко състояние – хартия-
та беше хидролизно разрушена, силно повърхностно и структурно 
замърсена. При други се наблюдаваше наличието на плесени и/
или обезцветявания, вероятно от топлинни и термични въздейст-
вия. Почти на всички документи хартията беше в състояние на на-
преднала оксидация, а мастилата бяха силно разливащи се.

През отчетния период бяха реставрирани инвентарни книги 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които 
бяха подвързани с нови подвързии, запазвайки оригиналните като 
придружаващ материал.

През 2014 г. общият брой реставрирани листове от отдел 
Ориенталски сбирки е 4458. Те са част от фондовете „Франция“, 
„Египет“ и „Русе“. Документите, които постъпват за консервация 
и реставрация, се подбират и проучват от сътрудниците на отдел 
„Ориенталски сбирки“. Тяхното състояние е изключително теж-
ко, тъй като често срещан проблем е хидролизно разрушената 
структура на хартията под действието на плесени. Наблюдават се 
и обезцветявания върху документите, вероятно причинени от свет-
линни и топлинни въздействия. Окислителните процеси, присъ-
щи за хартията, които водят до частичното ѝ, а в много случаи до 
нейното пълно разлагане, допълнително се катализират от окис-
лителните продукти и от замърсявания, навлезли дълбоко в струк-
турата на влакната. Друг основен проблем са черните и червени 
тушови мастила, използвани за изписването на тези документи, 
независимо дали са единични документи или ръкописи, тъй като 
те са силно разливащи се. През отчетната година по-голям е броят 
на реставрираните архивни единици, в които преобладават самос-
тоятелни документи. За тях през последните години е наложена 
практиката да се реставрират чрез листоотливане. Обектите, които 
представляват подвързани книжни тела, се реставрират по класи-
чески метод на ръчна реставрация и се подвързват според запазе-
ния оригинал. През 2014 г. броят на постъпилите в направлението 
такива обекти е по-малък.

Обектите, които постъпват за консервация и реставрация от 
направление Библиотечно обслужване, са главно от отдел „Кни-
гохранение“. Повечето от тях са в изключително тежко състояние, 
дължащо се на окислителните и деструктивни процеси, които 
настъпват в хартията. Често пъти тя е чуплива, пожълтяла и за-
мърсена. При този тип обекти най-подходящ е методът за масова 
консервация – ламинация, който е много ефективен и бърз, но кон-
сумативът е скъп и затова се използва икономично, само за ценни 
и единични екземпляри.

През 2014 г. общият брой реставрирани листове от отдел 
Книгохранение е 1911, разпределен между книги и периодични из-
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дания. През годината продължи работата по консервация по мето-
да ламинация на стенографските дневници на ХVІІІ Обикновено 
народно събрание, започната през 2013 г. Останалите обекти, по-
стъпили в направлението, бяха реставрирани по класически метод 
на ръчна реставрация и преподвързани, в случаите, в които не е 
запазена оригиналната подвързия. 

Обектите, които постъпват за консервация и реставрация 
от направление Специални колекции са главно от двата сектора 
„Музикални издания“ и „Картографски и графични издания“ на 
отдел „Музикални и картографски колекции“. През отчетната го-
дина в направлението е постъпил само един обект за консервация 
и реставрация във вид на книжно тяло от сектор „Музикални и 
картографски издания“ с общ брой 197 листа. На него е приложе-
на частична реставрация на книжното тяло и подвързията. 

През 2014 г. общият брой реставрирани листове от външни 
поръчки в направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ е 687. Реставриран е вестник „Добруджа“, собстве-
ност на библиотеката в град Добрич. При него е приложен мето-
дът на консервация – ламинация. Друг поръчител е издателство 
„Просвета“, което предостави за реставрация портрети в графич-
ната техника литография на Васил Левски, Хаджи Димитър и Ва-
сил Априлов, както и рисунка с молив на Борис Митов. При тях се 
приложи класически метод на ръчна реставрация. За първи път в 
направлението след реставрацията на литографиите е направена 
цветова възстановка (ретуш), с което е поставено началото и на 
този тип дейност. 

Подвързия
В направление „Консервация, реставрация и опазване на 

фондовете“ дейността, свързана с подвързване, се изразява в две 
основни линии. При едната се извършва подвързване, препод-
вързване или частична реставрация на документите във вид на 
книжни тела, постъпили за реставрация от направленията „Ръко-
писно-документално и книжовно наследство“, „Библиотечно об-
служване“ и „Специални колекции“ или от външни поръчки. До-
кументите във вид на книжни тела, за които при тяхната рестав-
рация бе необходимо разподвързване, се преподвързваха с ориги-
налната подвързия, ако тя бе запазена. В едни случаи орнаменти-
раните подвързии бяха монтирани върху нови основи и прикачени 
към книжното тяло, а в други – бяха запазени като придружаващ 
материал. При запазена информация за подвързия с твърди корици 
в повечето случаи бяха изработвани нови подвързии от подходящи 
материали. Общият брой на документите във вид на книжни тела, 
подложени на преподвързване или реставрация на подвързията, е 
176. От тях 83 са с твърда подвързия с цяло облекло, 39 – с твърда 
подвързия с частично облекло, а 54 са с мека подвързия. В послед-
ното тримесечие на годината се наложи принципът книжни тела с 
меки корици да не се преподвързват с твърди, а за тях да се изра-
ботват предпазни кутии от неутрализиран картон.

Втората дейност, свързана с „подвързия“, се изразява в по-
правки или частична реставрация на книги с твърди корици, или 
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изцяло ново подвързване на съвременни книги с меки корици. За 
този тип дейност постъпват книги главно от фондовете на отдел 
„Книгохранение“ и отдел „Читални“ на направление „Библиотечно 
обслужване“; от отдел „Официални и архивни колекции“ на на-
правление „Специални колекции“ и др. Общият брой на постъпи-
лите книги за поправка или частична реставрация на подвързията 
или за ново подвързване е 312.

Профилактика на фондовете в хранилищата и читалните 
зали – „Дезинфекция“

Основна дейност на направление „Консервация, реставра-
ция и опазване на фондовете“ е и провеждането на профилактика 
на фондовете в хранилищата и читалните зали – „дезинфекция“. 
През 2014 г. дейността е извършена на 3 етапа, като всеки път са 
обработени 29 400 линейни метра от фондовете на отдел „Книгох-
ранение“ и 5600 линейни метра от фондовете на читалните зали. 
Обезпрашаването продължи да се извършва с наличната профе-
сионална техника. С нея бе извършено и обезпрашаване и почист-
ване на новопостъпилите материали за архива на Националната 
библиотека. 

През отчетната година беше продължен договорът за дезин-
секция и дератизация на сградата на библиотеката с фирма „Пали 
Пест Протект“ ЕООД. Съгласно същия фирмата извършва текуща 
дезинсекция и дератизация три пъти в годината в сградата на На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с което не се 
покриват изискванията за текущия контрол на хигиената в сграда-
та, но е съобразено с финансовите възможности. 

Копиране на библиотечни документи
Общо през годината бяха изработени 430 695 хартиени ко-

пия, от които:
 – 399 134 за нуждите на потребителя;
 – 6520 за опазване на библиотечния фонд;
  -  25 041 за служебни цели.
Броят на създадените дигитални копия е 13 597.
Копирният център работи с шест копирни машини както и с 

конфигурация за сканиране на документи (черно-бяло, цветно и 
конфигурация за цифрово заснемане на нестандартни формати на 
документите).


ü  През 2014 г. за поредна година бе осъществявана доб-

ра координация между направлението и останалите структур-
ни звена на НбКМ, които предоставят материали за реставра-
ция. Общият брой реставрирани листове за отчетния период  
е 18 242. 

ü  През изминалата година направлението продължи из-
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пълнението на задачите, свързани с дейността по подвързване 
и преподвързване на документите във вид на книжни тела, 
поправки или частична реставрация на подвързии и изработ-
ване на кутии и предпазни папки от неутрализиран картон.

ü  В рамките на програма „Осинови книга“ бяха рестав-
рирани и подвързани ръкопис НбКМ 1016 и старопечатната 
книга Rн 567 от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“.

ü  През отчетната година в направлението бе поставено 
началото на нов тип дейност – извършване на ретуш (цветова 
възстановка). Причината за това бе назначаването на служи-
тели, които имат нужната квалификация за извършването му. 

ü  Планът, свързан с изпълнението на дейността по про-
веждането на „дезинфекция“ – профилактика на фондовете в 
хранилищата и читалните зали в основната сграда на Нацио-
налната библиотека, бе изпълнен.

ü  През 2014 г. в направлението постъпиха двама нови 
служители на длъжности „ръководител стратегическо плани-
ране“ и „работник, библиотека“.
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Дейности с национална отговорност

Национална библиография на България

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

През 2014 г. по депозит в НБКМ са разпределени 294 512 б.е. 
(от тях във фондовете на НБКМ – 73 046 б.е., в депозитните биб-
лиотеки в страната – 221 466 б.е.). 

Създаване и допълване на библиографски записи за ма-
шинен каталог и ТНб: 

• Създаване и допълване на библиографски описания на 
книги, дисертации и статии:

 – създаване на нови записи – 7520 б.е.;
 – допълване на записи – 7993 б.е.
• създаване, допълване и редактиране на нормативни записи 

на имена на лица:
• създаване на нови записи в CONOR – 4102 бр.;
 – допълване и редакция на записи в CONOR – 5574 бр.;
 – създаване на записи на монографични серии – 64 б.е.
Получаване, разпределяне и подбор на депозитни екзем-

пляри и публикации:
• на книги, официални издания и други видове издания, които 

се регистрират в Български книгопис, Сер. 1 (1–49 сп. за 2014 г. 
– 7497 загл.), от които: книги и служебни издания 7245 загл.; гра-
фични издания – 31 загл.; картографски издания – 14 загл.; нотни 
издания – 163 загл.; звукозаписи – 21 загл.; електронни ресурси –   
7 загл.; продължаващи издания, регистрирани и като книги – 16 
загл. 

• на дисертационни трудове и автореферати, които се регис-
трират в Български дисертации, Сер. 2 – 1137 загл.

• на продължаващи издания – 6914 загл. в 26 841 б.е. 
• на статии от списания, периодични сборници и вестници – 

редактирани описания – 9321, old записи – 1591. 

Създаване на бази данни
Текуща национална библиография
 • български книгопис 2011–2014 г. (книги, официални 

издания, графични, картографски и нотни изд., издания за слепи и 
издания на електронни носители) – редактирани 3939 б.з.

 • Монографични серии – допълнени и редактирани запи-
си – 244 б.з. 

 • български дисертации 2013–2014 г. – редактирани – 
1926 б.з.

 • български периодични издания – нови заглавия (вест-
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ници, списания, бюлетини, периодични сборници, справочници, 
доклади и отчети) – 131 б.е.

 • Статии от български списания, сборници и вестници 
(от аналитично разработваните издания: 96 списания, 59 сборни-
ка, 14 вестника и от новите издания за 2014 г. – 9 списания и сбор-
ника) – редактирани описания – 9321 загл. 

 • Нормативни записи на имена на лица (справки в ло-
кални БД, каталог, контролен файл на имената на лица, ISBN, 
онлайн каталози, методични решения, инструкции, регистрация): 
допълнени и редактирани записи – 5574. 

Ретроспективна национална библиография
 • български книги 1992–2010 г. във формат COMARC/B: 

ниво национален библиографски запис – редактирани 68 записа. 

Други бази данни
 • преводни издания, публикувани в България през 2013–

2014 г. (INDEX TRANSLATIONUM) – допълнени и редактирани 
1960 б.з.; издирени и въведени – 231 оригинални заглавия.

 • Национална агенция за ISBN
   Книги под печат – 11 170 записи;
   Адреси на издателства и редакции:
   – нови издателства – 191;
   – стари издателства с нов код – 67;
   – издателства с променени данни – 45;
   – спрели да издават – 9;
   – редакции – 1084.
 • Национална агенция за ISSN: попълване на базата дан-

ни с присъдени ISSN – 192 записа, актуализиране на базата – про-
мени в издателства, заглавия, спрели заглавия – 95 записа;

 • Национална агенция за ISМN: присъждане на ISMN – 
33 загл., 5 нови издателства.

Изработване на самостоятелни библиографски указатели
П. К. Яворов. Биобиблиография. 1977–2014. Книги и единични 
листове – за раздела „Произведения от Яворов“ – 54 описания, 
за раздела „Произведения за Яворов“ – 67 описания, поръчани 
и прегледани „de visu“ 55 книги, направени 54 аналитични описа-
ния.

Справочна и информационна дейност:
 • справки от бази данни и други източници (за колеги и 

външни потребители) – 300 бр.; 
 • писмени справки за външни потребители – 10 бр. 

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

 • български книгопис. Серия 1 – месечно издание.
Подготвени и предадени за публикуване в електронен фор-

мат: кн. 1 за 2009 г. Изданието е конвертирано в електронен фор-
мат PDF. Кн. 1 и 2 за 2010 г. са публикувани в електронен формат 
на страницата на НБКМ.
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 • български дисертации. Серия 2 – годишно издание
Направени са изводи и представени бележки по програмата 

на ИЗУМ за извеждане на годишния указател на ТНБ. 
 • българска дискография. Серия 3 – годишно издание
Направени са изводи и представени бележки по програмата 

на ИЗУМ за извеждане на годишния указател на ТНБ. 
 • български продължаващи издания. Серия 4 – годиш-

но издание. Извършено е тестиране на изданието за 2011 г. 
 • Летопис на статиите. Серия 5 и Серия 6 – месечни из-

дания – подготвени за извеждане са 23 книжки (12 кн. за 2013 г.; 
10 кн. за 2014 г.):

  Серия 5 – подготвени за извеждане 11 книжки; 
  Серия 6 – подготвени за извеждане 12 книжки.

Контрол върху изпълняването на Закона за задължител-
ното депозиране

Набавени издания в резултат на извършването на контрол 
по Закона за задължителното депозиране на печатни и други про-
изведения – книги – книги – 3683 загл., продължаващи издания 
–   4883 б.е.

Книгоиздаване и печат (статистика на книгоиздателската 
дейност): 

 • въвеждане, кодиране, редактиране и предаване на ста-
тистическата информация за 2013 г. – 3828 библиографски записа;

 • въвеждане, редактиране и предаване на статистическата 
информация за продължаващите издания – 1131 библиографски 
записа.


ü  Недостатъчният брой квалифицирани сътрудници за 

работа в системата COBISS и непълноценното уплътняване на 
работното време на колегите без придобит сертификат се отра-
зява изключително зле на изпълняването на текущите задачи 
в направлението.

Заб. 5-ма струдници в направлението нямат завършен 
курс и сертификат за работа в системата COBISS. 

ü  Липсата на физическо пространство в отдел „библи-
ография и статистика на книги“ прави невъзможно приема-
нето на нови депозитни списъци през следващата година. Не-
обходимо е да се вземат бързи решения за изнасянето на вече 
изработените книги.

ü  Нерешен остава проблемът с кадровото осигуряване 
на отдел „библиография и статистика на книги“. През година-
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та в помощ на сътрудниците от отдела продължиха да работят 
служителите от отдел „Ретроспективна библиография“ и един 
служител от отдел „библиография на статии“. Въпреки тези 
мерки голямото закъснение, натрупано поради участието на 
всички сътрудници от двата отдела в първичната обработка 
на документите през периода 2010–2014 г. все още не може да 
се преодолее.

ü  Проблемите с контрола по депозирането продължиха 
и през 2014 г. Нарастването на издателствата продължава. Не-
зависимо от това какво количество книги се подготвят за из-
даване, всички нови издателства, които се появяват в Нацио-
налния регистър, трябва да бъдат установени от инспекторите 
по депозита, да бъдат допълнени към старите, за които всеки 
един от тях отговаря и да се подложат на проверка. Оказва се, 
че все още малка част от новите издатели познават Закона за 
депозита и задълженията си към него. 

ü  Срочното описание и предаване на депозитния спи-
сък през модул „Набавяне“ създаде още допълнителни анга-
жименти на част от инспекторите. Ето защо проверката на 
всички издателства в рамките на една календарна година 
беше и си остава практически невъзможна задача. Независимо 
от посочените трудности в резултат на рекламациите, писмата 
и актовете бяха набавени 3683 загл. книги и 4883 бр. продъл-
жаващи издания. За електронните книги, разпространявани в 
електронни мрежи, които по Закона за задължителното депо-
зиране също подлежат на получаване, все още няма решение. 
Нерешен остава проблемът с пакетирането на депозитните 
екземпляри за библиотеките за времето, в което експедиторът 
е в отпуска.

ü  През годината бе извършена консултантска и спра-
вочна работа в следните области: определяне на вида на доку-
ментите, библиографско описание, класиране и предметизира-
не, оформление на изданията, изработване на библиографски 
указатели и др.

ü  През 2014 г. бяха подготвени в електронен формат  
Сер. 1 български книгопис и Сер. 5 Летопис на статиите от 
българските списания и сборници на ТНб. 

ü  В областта на международната дейност през изтекла-
та година направлението изпълняваше всички основни изис-
квания на международните центрове за ISBN, ISSN, ISMN и 
ЮНЕСКО – отговор на запитвания, участие в анкети, изпра-
щане на информация и др. 

ü  Отчетените резултати през 2014 г. са постигнати в ус-
ловия на постоянно напрежение поради забавяне в организи-
рането на курсове и получаване на лицензи за работа и теку-
чеството на сътрудници. 
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Ръкописно-документално и книжовно наследство

Направление „Ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство“ (РДКН) на Националната библиотека като архив на Бълга-
рия за ръкописи и документи Х–ХХ в. изпълнява национални за-
дачи по събирането на нови материали, тяхното опазване, разкри-
ване и предоставяне за ползване на документалното и книжовното 
богатство чрез съставяне на описи, обзори, каталози, документал-
ни сборници и изследвания.

Най-важните теми, по които бе работено през годината, са:
• Бошнакова, М. Яворов и Македония (1895–1914 г.). София: 

Изток-Запад, 2014. 580 с.
• Българското национално-революционно движение (1856–

1912 г.).
• Никополският и Видинският санджак според османските 

регистри от ХVІ в.
• Обкови на напрестолни евангелия в България до ХVІІ в.
• Амулетните свитъци тип „Абагар“ в печатната традиция на 

южните славяни.
• Болниците за бедни и преселници в Дунавския вилает.
• Опис на украсените ръкописи в НБКМ.
• Опис на славянските ръкописи в НБКМ и в ЦИАИ.
• Опис на османотурски документи от Русе.
• Каталог на ръкописите от Шуменската сбирка.
• Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир.
През годината бяха публикувани следните документални 

сборници: 
• Кирилова, Р. Приписки в българските старопечатни книги 

(1806–1878). част 1. София, 2014, 182 с.
• Минчева, Б., Левкова-Мучинова, М., Иванов, Р. Тракий-

ските българи във възрожденския периодичен печат. сборник с 
материали за българската възрожденска история. Ч. 1, 1849–1871, 
София, 2014. 388 с.

Основни и специфични дейности

Обслужване на читатели и ползване на колекциите
Броят на посещенията в специализираната читалня „Марин 

Дринов“ за последните три години се движи около цифрата 4000. 
Може да се обобщи, че капацитетът на читалнята бе използван 
приблизително 90%. При читателските поръчки имаше увеличе-
ние спрямо 2013 г. с около 18 500 документа. Подходящите усло-
вия за работа, ползване и заснемане на библиотечни материали в 
Читалня № 1, както и фондовете, които тя предоставя за ползване, 
влияят и оформят предпочитанията на потребителите по-често да 
се насочват към нея. 

Информационно обслужване
През годината бяха направени разнообразни справки в ката-

лози, обзори, описи, както и в електронния каталог COBISS и в 
Дигиталната библиотека. Специалистите от отделите в направле-
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нието извършиха многобройни специализирани писмени справки 
за потребители от България и чужбина, сред които разчитане на 
текст по каменна плоча от Етрополско; библиография на статии по 
текстологични въпроси от требниците от фонда на НБКМ; справ-
ка за запазени екземпляри от „Абагар“ и за актуални изследвания 
върху него; идентификация на славянска кирилска печатна книга 
без заглавна страница; издирване на документи за Търновската 
община и за болницата „Св. Безсребърници Козма и Дамян“ в 
Търново; изготвяне на експертно мнение за документа „Устав за 
управлението на Българската екзархия“; разчитане на гръцки над-
пис върху нож; за търговски спорове според софийски сиджили; 
за имена на селища според османски регистри; за османски доку-
менти за с. Драгийци (Еленско). 

Комплектуване, каталогизация и организация на фондовете
Като приоритетни задачи можем да посочим:
 • Ускорена работа по описа на огромния архивен фонд на 

проф. Тодор Боров.
 • Прекласиране на значително количество ориенталски 

документи.

Чрез Комисията по антикварно набавяне при Направление 
РДКН Националната библиотека обогати колекциите си със Сбор-
ниче с молитви, тропари и разнообразни бележки, 1862 г., писано 
в с. Василовци, Ломско; Петър Чуховски. Неизвестните приказки 
на Вилхелм Хауф или Пръстенът на Шахразада. София, 1978 (биб-
лиофилско издание); оригинални писма и телеграми, свързани с 
писателя Тодор Влайков; фотографии на семейство Матови от 
Струга, Македония; два албума с пощенски картички от 1934 г., 
дело на фотографа Григор Пасков; 92 оригинални документа на 
големия оперен бас Борис Христов; завещанието на поп Михаил 
Д. Маджар от Копривщица от 1863 г.; ферман на султан Мах-
муд ІІ от 1839 г., за три села в Одринско, където се споменава 
манастирът „Св. Петър“. С помощта на колеги от направленията 
„Комплектуване на фондовете“ и „Каталогизация“ през миналата 
година беше набавена новопостъпила литература за читалнята и 
подръчната сбирка на отделите. 

Дигитализация на културното наследство
През 2014 г. сътрудниците на направлението дигитализираха 

разнообразни архивни документи, фотографии, български и ара-
бографични старопечатни книги, славянски ръкописи, както и ръ-
кописа „История на джамията Ая София“ в Истанбул.

Културна и популяризаторска дейност
Бяха организирани няколко ценни документални изложби: 

„Майските православни празници в църковния календар“; „Яво-
ров и Македония“ – по повод 100-годишнината от смъртта на 
Пейо К. Яворов; „Иван Кършовски – между пушката и перото“. 
Особено представителна беше националната изложба „Цар Са- 
муил – величие и трагизъм“.
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Специални колекции
    
През 2014 г. направление „Специални колекции“ продължи 

успешното изпълнение на основните си задачи, свързани с дей-
ности от национално значение, като:

• организация и съхраняване на Архив на българската книж-
нина по смисъла на Закона за задължителното депозиране на ек-
земпляри от печатни и други произведения;

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

     – музикални издания и звукозаписи;
     – картографски и графични издания;
     – официални издания на международните организации;
     – библиотековедска литература в България.
Работата на направлението насочена към въвеждането на съв-

ременни форми на библиотечно-информационно осигуряване, раз-
криване на богатите и уникални фондове на НБКМ от специални 
видове издания чрез дигитализация на колекциите.

Сектор „Официални издания“ функционира като Европейс-
ки документационен център (ЕДЦ) в рамките на европейската 
информационна мрежа Europe Direct, поддържа активни контакти 
с Представителството на ЕК в България и работи съвместно със 
структурите на европейските информационни мрежи в страната. 
Има съществен принос за постигнатите положителни резултати от 
направлението и в качеството му на Информационен компонент 
на ООН. 

В допълнение към дейностите, обобщени в останалите разде-
ли на отчета, през изминалата година в направлението са постиг-
нати и следните по-важни резултати:

 • Служителите, придобили лиценз за каталогизация в сис-
темата COBISS, се справиха със сериозното предизвикателство да 
преодолеят изоставането в обработката на следните видове доку-
менти от специалните колекции: чужди официални издания – мо-
нографии, картографски и печатни музикални ресурси.

 • В сектор „Картографски и графични издания“ са из-
вършени дейности по подбора на документи за дигитализация и 
включването им в Дигиталната библиотека с цел тяхното опазване 
и осигуряване на широк достъп до съдържанието им за потреби-
телите в световната мрежа. Кабинет „Картографски издания“ е 
обогатен с 9 многолистни стари топографски карти на България 
от края на 19 и началото на 20 в. Дигитализирани са и 9 албума, 
свързани с българската история – кабинет „Албуми и художестве-
ни каталози“. За всички ресурси са създадени подробни метаданни. 

 • Сектор „Музикални издания“ продължи работата по    
архивиране на старите звукови носители в съответствие с изгот-
вената „Програма за архивиране и достъпност на фондовете от 
аудио-визуални документи“. Секторът поддържа добри конктакти 
в музикалните среди и е съорганизатор на редица концерти и из-
ложби през изтеклата година. Участва в озвучаването на културни-
те събития в Библиотеката. 
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 • Сътрудниците на сектор „Издания по библиотечно дело“ 

оказват компетентна професионална помощ при провеждане на 
упражнения на студенти от СУ „Климент Охридски“ и УНИБИТ, 
както и на бъдещите ни колеги, които са на практика или стаж в 
НБКМ.

 • Осигурен е достъп до данните на държавната статистика 
за дейността на библиотеките в страната. Изготвени са 10 таблици 
за дейността на регионалните библиотеки в страната през 2013 г. 
Изготвена е статистическата част за основния и публичния отчет 
на НБКМ. Попълнен е формулярът на НСИ за дейността на НБКМ 
през 2013 г. Водена е кореспонденция и са направени необходи-
мите консултации на специалистите от Дирекция „Социална и 
демографска статистика“ на НСИ по отношение попълването на 
електронния формуляр и на терминологията в областта на библио-
течната статистика.

 • Колекциите и услугите, които предоставя Европейският 
документационен център, се популяризират сред посетителите в 
традиционните Дни на отворените врати в Библиотеката. Повече 
от 20 групи от различни възрасти, част от които ученици от кръ-
жоци и клубове, свързани с европейската тематика, са посетили 
Центъра. Раздадени са множество брошури и други рекламни ма-
териали. 54 заглавия в 2590 екземпляра са предоставени безплатно 
на различни видове библиотеки в страната или на индивидуални 
потребители след прецизен подбор на литература от онлайн кни-
жарницата на Офиса за публикации на ЕС в Люксембург. Еже-
дневно се извършва информационно търсене, при необходимост 
потребителите се консултират и насочват към други специализи-
рани европейски информационни мрежи и центрове. 

 • В сектор „Архив на българските печатни и други видо-
ве издания“ паралелно с приемането на текущите депозити про-
дължи сигнирането на депозираните издания през 2001 и 2003 г. 
Обработени, изнесени и наредени са дисертационните трудове за 
2013 г. Осигурено е ритмично снабдяване с материали и регулярно 
изнасяне на продължаващите издания във външното хранилище. 
Извършени са множество служебни справки за колеги от други 
структури във връзка с организацията на фондовете в НБКМ. 


С постигнатите резултати през изтеклата година направ-

лението има съществен принос за реализирането на общите за 
библиотеката цели и задачи. 

ü  В четирите специализирани читални са направени 
3830 посещения, раздадени са 15 276 библиотечни документа, 
извършени са 771 устни справки и 198 търсения в автомати-
зирани бД. Потребителите са получили компетентни библиог-
рафски консултации. На всички читателски писма и запитва-
ния е отговорено своевременно. 
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ü  Продължи работата по дигитализацията на ценни ре-

сурси от картографските и графичните колекции и включва-
нето им в Дигиталната библиотека.

ü  Преодоляно е изоставането в каталогизацията на мо-
нографичните чужди официални издания, картографските и 
печатните музикални ресурси. По обективни причини остава 
нерешен въпросът с описанието на звукозаписите.

ü  Подобрена е организацията на обработка на самосто-
ятелните издания от Архива на българските печатни и други 
видове издания. Значително е облекчен трудът на служителите 
по отношение на обработката на продължаващите издания.

ü  Необходими са спешни мерки за съхраняване и опаз-
ване на документалното наследство чрез подобряване на усло-
вията в сегашните и усвояване на нови книгохранилища. На-
пълно е изчерпан капацитетът на всички хранилища в основ-
ната сграда на НбКМ. Пренасянето на външни хранилища, 
макар и по независещи от библиотеката причини, се отрази 
пагубно върху състоянието на архивния фонд. Справянето с 
последствията ще отнеме години.

ü  ЕДЦ осъществява връзката между европейските ин-
формационни мрежи и обществените библиотеки в страната. 
Участва активно в националните годишни координационни 
срещи и в различни форми на обучение за европейските ин-
формационни мрежи в страната и чужбина.

ü  След проведен конкурс свободните щатни бройки са 
заети от млади и квалифицирани специалисти. Въпреки това, 
направлението работи на критичния минимум по отношение 
на кадровата си осигуреност.

Виртуална библиотека – България

Осигуряване на софтуера COBISS
В началото на годината бяха направени необходимите еже-

годни процедури за функционирането на системата: рестартиране 
на броячите на сигнатурите на изданията, които се съхраняват в 
Архива на българската книжнина. През годината бяха добавени 
нови кодове или редактирани грешки в локалните кодови таблици.

Контролиране на качеството на въвеждане на данни за 
фонда

 Допълнителна задача за администратора за локални прило-
жения бе контролиране на въвеждането на данни при изпълнени-
ето на проекта за ретроконверсия на дисертационните трудове. 
Спецификата при формиране на техните сигнатури наложи коор-
динация между служителите, които отговарят за проекта, отдел 
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„Официални и архивни колекции“, където се съхраняват тези до-
кументи и сътрудниците, които въвеждат сигнатурите. За тази цел 
в Център COBISS беше изготвено и методично указание.

Разработване на изходи за нуждите на националната 
библиография

През 2013 г. съвместно с IZUM бяха завършени изходите за 
Серия 1 – Български книгопис – месечно и годишно издание, и 
Серия 5 – Летопис на статиите от българските списания и сборни-
ци, на изданията на Националната библиография.

Център COBISS пое и задачата след извеждане на файловете 
във формат html и промените, които в направление „Национална 
библиография“ допълнително решиха, че трябва да правят при 
подготвяне на книжките, да обработва допълнително файловете 
и изданията да бъдат представяни в електронен вид. През 2014 г. 
също така беше създадена уебстраница и бяха структурирани дан-
ните и хипервръзките на отделните книжки. Първите броеве вече 
са поместени на интернет страницата на Библиотеката.

През 2014 г. продължи тестирането на изходите за останали-
те серии от Текущата национална библиография.

Електронен каталог COBISS/OPAC
Обемът на данни в електронния каталог достигна 943 092 

хил. записа в края на 2014 г. Използването на информацията от 
електронния каталог се вижда в таблицата за статистически дан-
ни, която показва броя на посещенията в него – сумарно за споде-
лената база COBIB.BG и локалната база на Библиотеката. И през 
тази година се запази приблизително същият брой на посещенията 
и търсенията в него спрямо предходната година.

Статистически данни за 2014 г. за ползване на споделената 
база данни COBIB.BG и базата на Националната библиотека

Месец брой на 
влизанията

брой на 
търсенията

брой на 
показаните 

записи
януари 40 038 80 702 105 853
февруари 40 118 82 745 100 306
март 41 472 87 462 102 411
април 36 488 79 236 93 452
май 33 322 69 866 86 102
юни 34 466 75 245 85 713
юли 34 381 67 085 82 603
август 24 394 40 532 53 560
септември 34 172 60 339 79 594
октомври 41 323 72 698 88 922
ноември 41 598 74 756 84 756
декември 36 149 63 684 75 562
Общо 437 921 854 350 1 038 834
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Техническо осигуряване на системата COBISS.BG
Според подписания през 2010 г. Договор за прилагане на сис-

темата COBISS в България, Националната библиотека плаща наем 
на IZUM за поддържането на компютърния капацитет на всички 
бази данни и приложения за системата COBISS.BG.

За инсталирането и използването на софтуера COBISS На-
ционалната библиотека заплаща всеки месец сума в зависимост 
от предварително заявения брой потребителски места на едновре-
менно работещите в системата COBISS. С нарастване на броя на 
служителите на Библиотеката, които са придобили квалификация 
за работа със софтуера, се увеличава и броят на едновременно ра-
ботещите в системата. 

Броят на местата през полугодието е показан в таблицата по 
месеци.

Месец
брой 

потребителски 
места

януари 55

февруари 55

март 55

април 55

май 55

юни 55

юли 50

август 50

септември 50

октомври 55

ноември 55

декември 55
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Планиране и координиране на дейностите по свързване 

на библиотеките в компютърна мрежа

Присъединяване на библиотеки към системата COBISS.BG
В началото на 2014 г. започнаха преговори за присъединява-

не на Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич към систе-
мата COBISS.BG, които приключиха с подписване на Договор за 
присъединяване на Библиотеката към системата COBISS.BG на 
28.10.2014 г.

Във връзка със заявения интерес от страна на РБ „Дора Габе“ 
през юни трима сътрудници на Център COBISS посетиха Библи-
отеката. Беше направена презентация на системата COBISS пред 
служителите на Библиотеката. Бяха проведени срещи със систем-
ния администратор за състоянието на базите, които предстоят да 
се конвертират, със служителите от отдел „Библиотечни фондове и 
каталози“ за запознаване с организацията на фонда и формирането 
на сигнатурите и с директора на библиотека г-жа Пенка Христова 
и зам.-кмета по културата.

През отчетения период служителите на Центъра започнаха 
анализ на базите, които Библиотеката поддържа и създаване на ал-
горитми за конверсия. Част от данните бяха редактирани, за да се 
повиши качеството на предстоящата конверсия.

 Беше проявен интерес за присъединяване към софтуера 
COBISS от Библиотеката на Националния център за информация 
и документация.

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

Поради международния характер на системата, всички ръко-
водства и инструктивни материали се разпространяват на англий-
ски, словенски или сръбски език. Превеждането, допълването и 
редактирането на необходимите инструктивни материали за из-
ползването на софтуера COBISS3 е постоянен процес.

Преведени документи:
 • Формат COMARC/B – допълнениe № 30 (29 файла).
 • Преводи за интернет страницата на COBISS.Net в ней-

ния вариант на български език: 
  – За мрежата COBISS.Net – актуализирана версия (4 с.).
  – Платформа COBISS – актуализирана версия (16 с.).
  – Новини – 22 съобщения.
 • Текущо онлайн се превеждат и коригират термини и из-

рази от интерфейса на системата COBISS в споделената термино-
логична база данни MText (IZUM) – 1283 термина.

 • Протокол за набавяне на монографии и периодични из-
дания (актуализирана версия).

 • Договор за пълноправно членство на Библиотека в сис-
темата COBISS.BG (актуализирана версия).

 • Превод на актуализираните версии на курсовете „Из-
ползване на софтуера COBISS3/ Прехвърляне на записи и сведе-
ния за фонда“ и Използване на софтуера COBISS3/Фонд – Про-
дължаващи ресурси.
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Въвеждане на нови модули от софтуера
През януари беше въведен модул COBISS3/Набавяне на 

софтуера COBISS, който обхваща една от основните дейности в 
Библиотеката – комплектуването на библиотечните материали по 
депозит, обмен, покупка и дар. Модулът се прилага успешно, като 
се използват всички негови възможности, например автоматизира-
ното изготвяне и изпращане на депозитни списъци, които придру-
жават пратките в депозитните библиотеки и изготвяне на списъци, 
с които се уведомяват издателствата, че депозираните от тях книги 
са получени в Библиотеката и включени в депозитен списък.

Лицензи за споделена каталогизация
Една от основните дейности и отговорности на Център 

COBISS е да дава разрешения за споделена каталогизация (ли-
цензи). Преди допускането до изпит за лиценз кандидатът създа-
ва библиографски записи, които трябва да бъдат в съответствие 
с правилата за библиографско описание и създадени във формат 
COMARC/B. През 2014 г. не беше проведен курс COBISS3/Ката-
логизация – основен курс и беше даден само 1 лиценз за споделе-
на каталогизация на кандидат, който не беше изпълнил процедура-
та за това през предходната година.

Към 31.12.2014 г. в Националната библиотека работят 60 
души с лицензи за споделена каталогизация и права за работа в 
модул COBISS3/Каталогизация и 36 човека с права за работа в мо-
дули  COBISS3/Фонд и COBISS3/Набавяне.

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 библиограф-
ските 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 меж-
дународните стандарти за библиографско описание. Следенето на 
качеството на записите е основната дейност на главния редактор на 
базата COBIB. През годината заради напускането на главния редак-
тор, дейността беше преустановена до назначаването на нов човек 
на тази позиция. Предишният и сегашният редактор провериха 
общо 4795 библиографски записа на 29 каталогизатори. Започна и 
проверка на качеството на контролните записи на имената на лица, 
свързани с преглежданите библиографските записи. Бяха проверени 
980 контролни записа. Всички прегледани записи са анализирани и 
са описани грешките в тях. Сведения за резултата от проверените 
записи на всеки каталогизатор се изпращат до него и до ръководи-
телите на отдела и направлението, към което работи.

Конверсия на бази данни
През декември 2014 г. беше конвертирана база данни THES 

– предметният рубрикатор на Националната библиотека. Във фор-
мат COMARC/А бяха конвертирани 11 797 записа, които са основа 
на база данни COSUB. Записите бяха конвертирани по предвари-
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телно създаден и тестиран алгоритъм, но тъй като базата THES е 
създадена и поддържана, без да е в комуникативен формат пред-
стои редакция на част от записите в база данни COSUB.

Партньорство с IZUM
Кореспонденция с IZUM
През цялата година се води активна всекидневна кореспон-

денция с IZUM по всички въпроси, отнасящи се до работа със 
софтуера, организиране и превод на документация.

По време на работа в системата се откриват грешки – пе-
чатни или правописни грешки при преводите на интерфейса или 
други текстове, проблеми с изгледа на програмата, получавани от 
спецификата на поддържане на кирилицата или невъзможност за 
достъп до локалната база. За всички забелязани недостатъци Ин-
ститутът е уведомяван своевременно по определената система за 
комуникация чрез имейли и те са отстранявани. 

Усилена кореспонденция имаше и по-повод въвеждането на 
модул COBISS3/Набавяне. Въпроси, свързани с конкретни дейст-
вия при използване на модула се обсъждаха чрез писма или по 
скайп с IZUM.

Обмяна на опит с IZUM
През май 2014 г. ръководителят на направлението използва 

възможността, присъствайки на конференция в Марибор, да по-
сети и IZUM. Имаше срещи с г-н Томаж Селяк, координатор на 
проекта COBISS.Net по повод на включването на нови библиотеки 
към системата COBISS.BG. С представители на отдел „Управле-
ние на обслужването“, което е връзката между ИЗУМ и Център 
COBISS, бяха обсъдени начини за подобряване на комуникацията 
и текущата работа на Центъра.

С Алеш Бошняк, ръководител на отдела за обучение (на по-
требителите на COBISS) за въвеждане на портала „Обучение“.

С Тадея Брешар, ръководител на сектор „Библиографски кон-
трол“ бяха дискутирани въпроси, свързани с развитието на модул 
„Каталогизация“ на софтуера COBISS3. 

С Невенка Жупанчич от сектор „Библиографски контрол“ бяха 
обсъдени промените, свързани с оформлението на слайдовете на 
новия вариант на курса „COBISS3/Каталогизация – начален курс“.

Дарение от IZUM
През март 2014 г. с финансовата помощ от IZUM беше под-

менена техниката в обучителния център на COBISS. Бяха закупе-
ни 16 настолни компютъра, лаптоп, мултимедиен проектор и сте-
нен климатик на стойност EUR 16 548.

Пропагандиране на системата COBISS
 • Пояснения за системата COBISS и използването на соф-

туера COBISS на директора на библиотеката на НАТФИЗ.
 • Презентация „Системата COBISS“, представена пред 

служители на РБ „Дора Габе“, гр. Добрич.
 • Презентиране на софтуера COBISS на представители на 

Научно-техническата библиотеката при Националния център за 
информация и документация.
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ü  Равносметката от извършените дейности през отчита-

ния период показва, че направлението изпълнява в повечето 
случаи успешно своите задачи. Положителни промени има 
при работата в екип.

ü  Служителите на Центъра подхождат с отговорност и 
професионализъм при изпълнението на своите задачи за въ-
веждане и поддържане на системата COBISS.BG и това дава 
резултат, макар и засега само в Националната библиотека. Те 
са на всички проблемни места и оказват не само методична 
помощ, но и взимат практическо участие при разрешаване на 
възникнали проблеми.

ü  След назначаването на нов редактор на база данни 
COBIB.BG, контролът върху записите е завишен и се работи 
по-успешно за уеднаквяване на каталогизационната практика в 
отделите на библиотеката, които създават и редактират библиог-
рафски записи. Голяма част от проверените записи са ретроспек-
тивно въведените записи по проекта за ретроконверсия на дисер-
тационните трудове. Това са записи, на които не се прави текущ 
контрол, но нуждата от такъв е належаща. В момента заради про-
екта библиографската база се състои от все по-нарастващи по 
брой записи с не много добро качество на библиографските данни.

ü  Все още обаче е необходимо подобрение в текущия 
контрол от страна на редакторите на библиографски описа-
ния в отделните направления.

ü  Служителите на Център COBISS се стремят да подпо-
магат комуникацията между направленията в библиотеката, 
за да се сведе до минимум повтарянето на една и съща дейност 
в тях и да се повиши на качеството на създадени библиограф-
ски записи, чрез спазване на международните стандарти за 
библиографско описание.

ü  Сериозен проблем е превеждането от и на английски 
език на документите. За съжаление в момента в библиотеката 
няма достатъчно подготвени сътрудници, които да могат вед-
нага да се включат в дейността на Центъра, затова трябва да 
се подготвят по-млади и перспективни сътрудници.

ü  Успешно беше въведен модул COBISS3/Набавяне. 
Със съдействието на отговорните за това служители са усво-
ени всички операции в него. С въвеждането на този модул се 
направи още една стъпка във въвеждането на интегрирана 
библиотечна система, в която дейностите се извършват с един 
програмен продукт и начинът на работа на входа на библио-
теката рефлектира върху качеството на работа на останалите 
направления в библиотеката.

ü  Чрез конвертирането на предметните рубрики във 
формат COMARC/A в модул „COBISS3/Каталогизация“ се 
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създаде база данни COSUB. Това направи възможно предмет-
ния рубрикатор на Националната библиотека, който е уника-
лен за библиотеките в страната, да бъде използван от всички 
бъдещи участници в системата COBISS.BG

ü  Като недостатък в дейността на Центъра е фактът, че 
все още към системата COBISS.BG не е присъединена нито 
една библиотека, освен Националната библиотека. Но това 
е свързано с фактори като необходимост от конвертиране на 
бази данни, чиито библиографски записи не са създавани в 
комуникативен формат, както и липса на желание от страна 
на библиотекарите да положат усилия, необходими при въвеж-
дане на нов софтуер и по-специално на система за споделена 
каталогизация.

Дигитална библиотека 
 
Дигитализация на документи и предоставяне на широк 

достъп до дигитализираните ресурси в интернет
Първостепенната задача през годината беше дигитализацията 

на ценни, редки и застрашени от физическо унищожение доку-
менти на Националната библиотека. През 2014 г. бяха сканирани 
общо 37 838 файла, като 2720 файла бяха заснети във връзка с 
изложби, проекти, институционални и читателски поръчки. По ут-
върден годишен план бяха сканирани 35 118 файла, от тях 435 бр. 
документи в обем от 34 500 файла бяха своевременно организира-
ни в съответните кабинети на Дигиталната библиотека и описани 
със специфичните метаданни. Така общият обем на дигитализи-
рани оригинални документи, включени в Дигиталната библиотека 
към декември 2014 г., е приблизително 345 000 файла, организи-
рани в 27 кабинета, разпределени в 21 928 записа в софтуера за 
организация на дигиталното съдържание, заемащи 8,4 ТB дисково 
пространство в сървърите за архивно съхранение.

Съществена дейност беше извършена по организацията и 
управлението на дигиталните масиви. В сървърите за архивно 
съхранение на дигитални документи ежегодно се извършва цялос-
тен преглед и преподреждане на дигиталното съдържание с цел 
оптимизация на пространството и организиране на дигиталните 
архивни копия от предходната година в общия дигитален архив. 
През 2014 г. във връзка с тази дейност бяха прехвърлени общо 721 
документа/сигнатури – 2 ТВ дигитална информация.

Ежемесечно на сайта на Библиотеката се отразяваха списъ-
ците на новите дигитализирани заглавия продължаващи издания, 
както и тези, които предстои да бъдат дигитализирани през след-
ващия месец. Обновяваха се и списъците, съдържащи информа-
ция за всички дигитализирани до момента периодични издания, 
разпределени по кабинети. Текущо се актуализираха и описанията 
към отделните кабинети в Дигиталната библиотека – в българска-
та и в английската версия на сайта.
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Таблица 1

Дигитализирани документи през 2014 година
(по вид)

Вид на документа бр. 
файлове

бр. 
документи

Ръкописи 3382 12

Старопечатни, редки и ценни издания 11073 83

Архивни документи, в т. ч. снимки и портрети 4608 282

Графични документи 743 9

Картографски документи – –

Продължаващи издания (1844–1878) 831 7

Продължаващи издания (1878–1944) 14481 12

Общо 35118 405

И тази година за дигиталната ни библиотека бяха сканирани 
и обработени различни по вид документи, които са подробно из-
броени в Таблица 1. За всеки документ бяха създадени подробни 
метаданни, които да улеснят потребителското ползване. Нараства-
щите обеми дигитализирани ресурси, лесният и безплатен достъп 
до тях, разнообразието от различни по вид документи, представе-
ни с качествени изображения, подкрепени с подробни метаданни, 
спомагат за тенденциозното повишаване на интереса към Диги-
талната библиотека на Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“. През 2014 г. Дигиталната библиотека беше посетена 
37 484 пъти. Като 7.56% от уникалните посещения на сайта на На-
ционалната библиотека са реализирани именно на страницата на 
Дигиталната библиотека.

В подбора на документите за дигитализация и в създаване 
на подробни метаданни за тях участваха специалисти от различни 
структурни подразделения на Библиотеката, които са изброени в 
Таблица 2.

Таблица 2
Дигитализираните документи през 2014 година
(по структурни подразделения на библиотеката)

СТРУКТУРИ Ед. мярка За 2014 г.

I. Направление „Ръкописно 
документално и книжовно наследство

1. Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“,   
в т.ч. по Проекти Рег. ед. 97

2. Отдел „Български исторически архив“, 
в т.ч. по Проекти Рег. ед. 266

3. Отдел „Ориенталски сбирки“, 
в т.ч. по Проекти Рег. ед. 21

II. Направление „Специални колекции“
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1. Отдел „Официални и архивни колекции“ Рег. ед. –

2.
Отдел „Музикални и картографски колекции“
 – сектор „Музикални издания“
 – сектор „Картографски и графични издания“

Рег. ед. –

III. Направление „библиотечно обслужване“
1. Книги – основен фонд Рег. ед. –
2. Продължаващи издания – основен фонд Загл. 12

Популяризиране на дейностите на направление „Диги-
тална библиотека“

Изминалата година беше ползотворна и във връзка с дейнос-
тите по осигуряване на достъп до дигиталните колекции на Наци-
оналната библиотека чрез български и международни портали. 

Таблица 3
Достъп до Дигиталната библиотека през 2014 г.

През интернет 
страницата на 
Националната 

библиотека

През интернет 
страницата на 

НАбИС

През интернет 
страницата на 

Европейска 
библиотека

През портала 
Европеана

Общ брой 
документи: 4405 2823 3233 3233

Във връзка със сключен договор с Фондация НАБИС се осъ-
ществяваше миграция на метаданни от различните кабинети на 
нашата Дигитална библиотека към Сводния каталог НАБИС. За 
целта беше извършена сериозна подготвителна работа по унифи-
циране на метаданните от различните кабинети, а също и тяхното 
редактиране. В резултат, благодарение на съвместните усилия 
на структурите на Националната библиотека, в Сводния каталог 
НАБИС бяха интегрирани големи части от колекциите на нашата 
Дигитална библиотека – ръкописни, славянски кирилски печатни 
книги, български старопечатни книги 1806–1878, чуждоезикови 
старопечатни и редки книги, картографски издания, графични из-
дания, документи на БИА, ориенталски ръкописи, архивни доку-
менти и старопечатни книги. 

 През годината продължиха регулярните ни контакти с Ев-
ропейската библиотека и с Европеана, свързани с конверсията на 
метаданни, според специфичните изисквания на Европеана и миг-
рацията на дигитално съдържание към Европейската библиотека 
и респективно Европеана. Направена беше и актуализация на опи-
санията на колекциите, с които вече присъстваме в европейския 
портал. Вече части от почти всички наши дигитални колекции са 
достъпни в двата международни портала, представени от 6466 ди-
гитализирани документа (общо). 

 През 2014 г. продължи участието ни в проекта Europeana 
Photography, вече 1295 снимки от нашата Дигитална библиотека 
са включени в проекта на Европеана. 
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 Като положителен момент през 2014 г. трябва да се отчете и 

осигуряването на нови възможности за достъп до дигиталните ни 
колекции чрез участието ни в проекта Europeana Newspapers. През 
2014 г. бяха подбрани и изпратени 4 заглавия на периодични изда-
ния от периода 1878–1944.

 И през 2014 г. активно беше популяризирана дейността на 
направлението чрез презентации, участия в дискусии и фору-
ми, както и чрез представяне на актуална информация на сайта 
на Библиотеката. Интересът към работата ни беше потвърден и 
от посещенията на големия брой колеги, чуждестранни гости и 
студенти, а също и от многобройните желания за участие в пред-
ложената наша програма за студентски практики към МОН. През 
годината бяха проведени лекции и преки демонстрации на работа-
та по дигитализация на документи с характеристики на книжовно 
културно наследство за 13 групи студенти от водещи национални 
висши учебни заведения – Софийски университет, УНИБИТ, НБУ. 
Направлението беше посетено още от представители на фонда-
ция „Америка за България“, студенти от Казахстан, докторантка 
от Полша. Наш гост беше г-жа Мери Боган, директор на отдел 
„Консервация на книги“ в Northeast Document Conservation Center, 
Андовър, САЩ. Посетиха ни представители на Министерството 
на културата, на Галерията за чуждестранно изкуство, на НАИМ 
–БАН, на НБИВ – Пловдив, на НАЦИД, представители на проекта 
„Студентски практики“ и др. 

Дигиталната библиотека в помощ на културната и науч-
на дейност на библиотеката

Във връзка с друга основна дейност на направлението – от-
разяването на кулурната програма на Националната библиотека, 
беше осъществено заснемане, обработване и архивиране на всич-
ки проведени през годината изложби, премиери на книги, научни 
конференции и други културни събития, свързани с дейността на 
Националната библиотека (169 събития, отразени чрез 7450 фай-
ла). Осъществен беше и подбор на част от тези снимки за рубрика-
та „Фотогалерия“, която придружава информацията за събития и 
изложби на уебсайта на Библиотеката. В допълнение извършвахме 
и фотографски услуги за различните структури на Националната 
библиотека.

Екипът на направление „Дигитална библиотека“ взе участие 
в подготовката на изложбите „Борис Христов – 100 години от рож-
дението му“, „125 години от отпечатването на романа „Под игото“ 
от Иван Вазов и 120 г. от излизането на първото самостоятелно 
издание“, „Майските православни празници в църковния кален-
дар“, „Цар Самуил – величие и трагизъм“, „Яворов и Македония“, 
„Духовното наследство на учителя Петър К. Дънов. По повод 150 
години от рождението му“ и др.

И тази година направлението взе участие в дарителската  
програма „Осинови книга в НБКМ“, като засне резултатите от 
реставрираните във връзка с инициативата документи през 2014 г. 
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Някои технически проблеми, както и коефициентът на 

трудност на конкретния документ, който се сканира, възпре-
пятстваха изпълнението на планираните обеми на дигитали-
зиране на документите. 

ü  През 2014 г. значително са намалели институционал-
ните и читателските поръчки, основната част от които изпъл-
нява Копирният център. За сравнение през 2013 г. броят на 
сканираните файлове във връзка с тази дейност е 4840 файла, 
а за 2014 г. е 2720 файла.

ü  Запазват се в общи линии средните годишни обеми 
за сканираните документи, свързани с изложби и издания на 
библиотеката. 

ü  Като положителен момент за 2014 г. трябва да се отче-
те постоянният интерес към дейността и успешните практи-
ки на направлението както от страна на студенти от водещи 
национални вузове, така и на представители на други инсти-
туции. Дигиталната библиотека на Националната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Методий“ тенденциозно се налага като 
образец в областта на дигитализацията на документи с ха-
рактеристики на писмено културно-историческо наследство. 
Предвид стремителното развитие на дигитализацията като 
дейност, ние трябва да положим съществени усилия да запа-
зим позицията си на водеща Дигитална библиотека, като не 
просто изпълняваме стриктно задачите си, а продължим да се 
развиваме, както технологично, така и в посока на допълни-
телна квалификация на персонала.
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Национални и международни позиции

Научна и научноприложна дейност 

Отчетът отразява резултатите от научната и научноприлож-
ната дейност през 2014 г., извършвана в трите научни секции на 
Националната библиотека. Количествените измерения са предста-
вени в таблиците за отчитане на научната дейност, каквато е ус-
тановената практика, за да се съпоставят отчетите за последните 
години и да се очертават евентуални тенденции или проблеми. 

 В отчета са включени завършените и публикувани изслед-
вания през годината. Отбелязани са също и теми, по които се 
работи в течение на няколко години и които ще бъдат завършени 
по-късно, както и научните теми и изследвания, работата по които 
е спряна временно. Отразени са и публикации на сътрудници на 
Библиотеката извън академичния състав, които имат научни степе-
ни или са работили по научни задачи. 

Научен потенциал на библиотеката
Към 31.12.2014 г. академичният състав на НБКМ е наброявал 

24 души на щатна длъжност, разпределени по научни длъжности и 
научни степени както следва:

Промени се наблюдават в състава и на трите секции. В Сек-
цията по библиография те са следните: от септември доц. Цветан-
ка Панчева премина на постоянен трудов договор в катедра БИНКП 
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Татяна Дер-
менджиева в края на годината се пенсионира, Силвия Филипова 
беше понижена в длъжност „асистент“ във връзка с изтичане на 

академични 
длъжности 

научни секции

библиография библиотекознание книгознание... Общо

асистент 3 2 5 10

гл. асистент - 1 3 4

доцент 1 1 6 8

професор - - 2 2

научни степени

доктор 1 2 12 15

доктор на 
науките - - 2 2

докторанти 1 - 2 3
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регламентирания срок за защита на докторска степен, Силвия За-
фирова беше назначена на длъжност „асистент“. В научната сек-
ция продължи да участва доц. д-р Радка Колева от Народната биб-
лиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. 

В Секцията по библиотекознание – през м. май доц. А. Дип-
чикова се пенсионира, гл. ас. А. Дончева придоби научна и обра-
зователна степен „доктор“, Н. Карачоджукова и Христо Вълчев са 
понижени в длъжност „асистент“, също поради изтичане на регла-
ментирания срок за защита на докторска степен.

В Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ори-
енталистика, реставрация и консервация на длъжност „гл. асис-
тент“ беше назначен д-р Руслан Иванов; на длъжност „асистент“ 
беше назначена д-р Ивайла Богданова. 

През годината не беше осъществена защита на дисертацията 
на Ганчо Ганчев, докторант на Софийския университет. Деница 
Кръстева и Стоян Шиваров, също докторанти на Софийски уни-
верситет, не отчитат научната си дейност в секциите към НБКМ. 

1. Дисертации и хабилитации

Дисертации за образователна и научна степен „доктор“ – 2
Успешно защитиха дисертациите си Ивайла Богданова „Ти-

пови модели в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от ІХ–
ХІV век“ (на базата на четвероевангелия и изборни евангелия от 
ръкописната сбирка на Центъра за славяно-византийски проучва-
ния „Проф. Иван Дуйчев“) и Анета Дончева „Видове библиотеки 
при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практи-
ка“.

Боянка Минчева продължава работата по дисертацията си 
„Амулетните свитъци тип „Абагар“ в печатната традиция на юж-
ните славяни“. Предстои окончателното завършване на труда. 
Нона Петкова продължава работата по дисертацията си на тема 
„Обкови на напрестолни евангелия в България до 17 век“. 

Дисертации за научна степен „доктор на науките“
Продължава работа по подготовката на дисертацията на доц. 

д-р Румен Ковачев със заглавие „Усвоеното пространство, инфра-
структура и население в Никополския санджак според османски 
регистри от ХVI век“. Извършено е „наслагване“ на изворови дан-
ни от османския кадастър, предвид конкретизиране стопанска и 
демографска ситуация в отделните кази на санджака; обработени 
са обекти (села, мезри и др. според изготвените справки на осно-
вание непосредствени изследвания), представени в тимарската 
система от територията на казите в санджака от края на ХV – края 
на ХVІ в.; продължава работата по подготовка на „Справочник на 
елементи от усвоеното българско пространство до края на ХVІ век 
на територията на Никополски санджак“.

През годината не е осъществена защитата на отчетения като 
завършен дисертационен труд на доц. д-р Цветолюб Нушев на 
тема: „Българското националнореволюционно движение 1856–
1912 г. Извори. Историография. Проблеми“. 
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2 . Публикувани и завършени научни изследвания

2.1. Монографии – 2
Издадена е монографията на М. Бошнакова „Яворов и Маке-

дония“ (580 с.). Предадена за печат в издателството на НБКМ е 
монографията на Ст. Кендерова „Болниците за бедни и преселници 
в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика“ (180 с.).

Заб.: Монографията е отпечатана в началото на 2015 г.
2.2. Студии – 2
Завършени и предадени за печат са две студии:
– на Р. Ковачев „Видинският санджак от първата четвърт на 

XVI в. Съкратен опис на стопанската и военно-административна 
структура. Географски показалец и преглед на османски писмен па-
метник“, отпечатана в Сборник, посветен на проф. Ел. Грозданова 
(72 с.);

– на Р. Ковачев, Р. Радкова. „Един месец на оживена търговия. 
Митнически регистър на мита и такси, регистрирани в митницата 
на град Дупница в средата на ХІХ в.“, отпечатана в „Исторически 
преглед“, (45 с.). 

 – Статии – 49 бр.
Публикувани са 49 статии (2013 г. – 26) с приблизителен 

брой 350 страници (някои в електронни издания), както и 7 статии 
в енциклопедии

2.2.1. Самостоятелни 
Публикуваните и предадени за печат статии са в български 

и чужди продължаващи издания и сборници – сп. „Библиоте-
ка“, „Македонски преглед“, „Проблеми на изкуството“, „Пирон“, 
„Състояние и проблеми на българската ономастика“, Journal of 
Islamic Manuscripts и др. 

Голям брой статии са публикувани в сборници с доклади от 
национални и международни конференции – Fulbright International 
Summer Institute 2013. Ph. D. Students` Forum: Transatlantic 
Dialogues in the Field of Social Sciences; Личност, народ, история. 
Националноосвободителните борби през периода ХV–ХІХ в.;   
135 г. от приемането на Търновската конституция; Модернизаци-
онни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и 
Тимошко (ХІХ–ХХ век); Балканската война и Западните Родопи; 
Балканът и светът: Modus concurrandi, Писменото наследство и 
информационните технологии – El‘Manuscript-2014 и др. 

Част от публикациите са в сборници, посветени на професо-
рите Стефан Дойнов, М. Георгиев, Йордан Заимов, Марин Дри-
нов, доц. Татяна Янакиева и др.

Публикувани са и 7 статии в енциклопедия „Българско въз-
раждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Кул-
турни средища“. Т. 1.

 § В колектив
Подготвените статии са посветени на дигитализацията на 

документи, нови изследвания, свързани с османски регистър на 
населението от първата четвърт на ХVІ в. за населението в Чепин-
ската котловина и др.

2.4. Дейности по профила на Библиотеката като научен ин-
ститут
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2.4.1. Съставителство на описи и каталози на ръкописи, ката-

лози на старопечатни, редки и ценни издания, обзори на архивни 
фондове, описи на документи, документални сборници, палео-
графски албуми

 В „Опис на славянските ръкописи в Софийската народна 
библиотека“, т. VІ е извършено допълване и редактиране на опи-
санията на частта с нотираните музикални ръкописи от ХІХ в. В 
„Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и ар-
хивен институт – София“, т. 2. са направени описания (подвързия, 
филиграни); сверяване и актуализация на описания след нова фо-
лиация на ръкопис; снемане и идентификация на филиграни (ко-
лектив).

Направени са описания на ръкописи в базата DocuWare в ка-
бинетите „Славянски ръкописи“ и „Българския ХІV в.“, както и 
редакция на описанията в „Славянски ръкописи“ и „Българският 
XIV в.“. 

Публикуван е един документален сборник:
Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. 

сборник с материали за българската възрожденска история. Ч. 1, 
1849–1871. състав.: Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, 
бояна Минчева; ред. Илия Тодев. София, 2014. 388 с.

Отчитат се дейности по подготовката на документални сбор-
ници за участието на България в Първата световна война и сбор-
ник за Гоце Делчев. 

2.4.2. Съставителство 
– В рамките на проекта за подготовка на стандартен съкратен 

печатен вариант на изданието УДК на български език, с използ-
ване на разработения от UDCC преводачески софтуер, до края на 
2014 г. са преведени и адаптирани 11 077 израза на съдържанието 
на класификационните индекси от общо 12 893 (около 86%). 

– Контролен файл на имената на български автори – създаде-
ни са 71 нови записа.

– Международна база данни ISIS Virtua – създадени са 192 
нови записа.

Работено е по „Съкратени регистри от Никополския санджак 
1479–1485 г.“, т. 2 от „Поредица за издаване на османски извори 
от ХV и ХVІ в.“, изд. на Турското историческо дружество.

2.4.3. Проекти за нормативни документи (закони; подзаконо-
ви актове, правилници, инструкции; стандарти; концепции и про-
грами за развитието на библиотеките).

 По проблемите на законодателството в областта на култура-
та се отчитат дейности по изработване на Стандарт за обслужва-
не в библиотеките; Наредба за съхраняването, ползването, разпо-
реждането и управлението на документи от библиотечния фонд; 
промени в Закона за културното наследство; законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните 
му права.

 Отчитат се дейности в работата на Техническия комитет по 
стандартизация на архивната, библиотечната и информационната 
дейност към Българския институт по стандартизация (ТК 16 по 
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АБИД), както и участие в Международен координационен съвет 
към Консорциума за УДК (UDC Advisory Board). Като част от ра-
ботата в Техническия комитет е извършена редакция на превод и 
адаптация на стандарта ISO 2789:2013. Информация и документа-
ция. Международна библиотечна статистика (85 с.).

 Отчита се и участие в редакция, обсъждане и приемане на 
международен стандарт „Система за дигитален идентификатор 
на обект“ – 25 с., както и Инструкция за библиографско описание 
на дисертационни трудове.

3. Рецензии и отзиви – общо 39
3.1. За книги, сборници, статии и др. – 8 бр.
Подготвени са рецензии и отзиви за „Панаирите по българ-

ските земи през втората половина на ХІХ век“, „Сборникът „Раз-
лични потреби“ на Яков Крайков между Венеция и Балканите 
през XVI век“, „Духовни образи. Руски илюстриран синодик“, „Й. 
Йовков. Летопис на неговия живот и творчество“. Т. 1–2, „Ловеш-
ки дамаскин. Новобългарски паметник от ХVІІ век“, „Управление 
и развитие на човешките ресурси в културните институции“ и 
„Управление на електронните ресурси в библиотеките“.

3.2. За дисертационни и хабилитационни трудове – 24
Членове на трите научни секции са автори на рецензии и 

становища за конкурси в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ – Център за славяно-византийски проучвания „И. Дуй-
чев“ и в Катедра „Библиотекознание, научна информация и кул-
турна политика“ при Философския факултет, в УниБИТ, както и в 
Националната художествена академия и Великотърновския уни-
верситет. 

А. Тотоманова и А. Дипчикова са автори на становища за ця-
лостната научноизследователска дейност на проф. Ани Гергова, 
във връзка с номинирането ѝ за Голямата награда на СУ „Св. Кл. 
Охридски“.

В научно жури в конкурси за заемане на академичната длъж-
ност „гл. асистент“ към НХА и БИА при НБКМ са участвали че-
тирима сътрудници.

3.3. За вътрешносекционни обсъждания – 2
Във връзка с вътрешносекционни обсъждания са изготвени 

две рецензии.
3.4. За дипломни работи – 2; Други – 3
Н. Карачоджукова е автор на две рецензии за изменение и из-

даване на лицензии за професионално обучение на библиотекари 
в Националната агенция за професионално образование и обуче-
ние (НАПОО). Л. Георгиев е автор на становище за потребността 
от подготовка на кадри по историческа демография в Институт за 
изследване на населението и човека при БАН. 

Научните сътрудници в Библиотеката отчитат 8 рецензии 
за публикации, 10 рецензии и 14 становища за защита на докто-
рати и конкурси за академични длъжности, 2 рецензии и 1 стано-
вище по проекти, 2 рецензии за дипломни работи, 2 – за вътреш-
носекционни обсъждания.
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4. Редакторство (на сборници, библиографии, показалци, 

преводи; редакционна работа в периодични издания)
4.1 Редактиране на сборници, библиографии, показалци, бази 

данни и др. 
В Библиотеката се извършва редактиране на подготовяни за 

издаване сборници, библиографии, показалци, периодични изда-
ния и др., както и текущо редактиране на бази данни. 

Редактори на статии и сборници са Р. Ковачев („Вакъфът на 
Фируз бей“ от Илия Илиев), Ст. Кендерова („Балканската война 
и Западните Родопи. Споделени размисли 100 години по-късно. 
Сборник с доклади от национална научна конференция“), Е. Му-
сакова, статии (на англ.) за сборник с материали от конференцията 
„Хора и книги – от микрооорганизми към мегаорганизми“ (Men 
and Books: From Micro-organisms to Mega-organisms). Е. Узунова е 
редактор на статии и библиография в енциклопедията „Българско 
възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. 
Културни средища“. Т. 1. и на статии в сборника от кръглата маса 
„Европейски измерения на Кирило-Методиевото дело“, посветена 
на 1150-годишнина от Моравската мисия.

Извършена е цялостна редакция на записите в DocuWare – 
кабинет „БИА – Кореспонденция“ (677 док.), както и редакция на 
следните бази данни:

 • Серия 1. Български книгопис. 2014 г.  – 959 библиограф-
ски записа 

   • База данни „Контролен файл на имената на български-
те и преводните автори“ – редакция на именни контролни записи 
– 1249 записа

 • „Български продължаващи издания“ за 2011 г. – 1055 
загл. 

 • Редактиране в бази данни BIBSER и НБКМ – 800 записа 
 • Машинен каталог – Международна база ISSN Virtua – 

нови заглавия продължаващи издания – 192 заглавия и редактира-
ни записи – 372 

 • Електронен каталог COBISS – 138 записа
 • Електронен каталог COBISS Bibser – 170
 • Адреси на българските издатели в Националната ISSN 

агенция – 6000 записа
 • Книги под печат „Регистър на издаваните книги в Бъл-

гария“ – 2300 записа

Общ брой на редактираните записи – 14589.
4.2. Редакционна работа в продължаващи издания 
В редакционния съвет и редакционната колегия на сп. Библи-

отека са участвали Б. Христова, Ст. Кендерова, А. Дипчикова, А. 
Тотоманова, Цв. Панчева, Е. Мусакова, А. Дончева. Издадени са 6 
броя. Е. Мусакова участва в редколегията на сп. Scripta&e-Scripta 
– Institute of Literature. Bulgarian Academy of Sciences. Н. Карачо-
джукова участва в редакционния съвет на списание Organizacija 
znanja – Institut informacijskih znanosti, Maribor.
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5. Непубликувани научни изследвания
 Изследванията са свързани с достъпа до дигитализирани 

исторически документи от Националната библиотека, история и 
украса на български средновековни ръкописи, изследване истори-
ята на Осоговския манастир „Св. Йоаким Осоговски“ – Саранда-
пор като книжовно и просветно средище от ХІV–ХІХ в., участие 
в подготовка на Музикално-ръкописното наследство на Рилския 
манастир, Т. 2, изследвания на арабски ръкописи, културни връз-
ки между българи и поляци, културно-историческо наследство на 
община Годеч и др. 

6. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми 
6.1. Национални – 13
Членове на научните секции са участвали в конференции, 

посветени на българската архивистика, в националните конферен-
ции „Цар Борис ІІІ и неговото време“, „Първата световна война 
век по-късно“, „Проблеми при превода на ислямска литература“, 
в национална кръгла маса „Образът на цар Самуил в художестве-
ната литература, историята, фолклора и изкуството“, във втория 
национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. 
Находки. Библиология“, в ХХІІ интердисциплинарен колегиум по 
старобългарска литература и култура в памет на акад. Петър Дине-
ков и на 80-годишнината от рождението на ст.н.с. Стефан Кожуха-
ров и др. 

6.2. Международни – 6
На годишната международна конференция в Марибор, Сло-

вения, са представени две презентации, които показват постиже-
нията и проблемите, свързани с публичния електронен каталог и 
поддържаните бази данни в Националната библиотека. Научни съ-
трудници са участвали в конференция, организирана от Института 
за исторически изследвания към БАН и Посолството на Република 
Полша, в Българо-сръбска конференция на тема „Модернизацион-
ни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Ти-
мошко през ХІХ–ХХ век“ и др.

През 2014 г. сътрудници на Библиотеката са изнесли общо 
19 (2013 – 21) научни доклада, 4 от които са били на междуна-
родни форуми, 2 в чужбина (2013 – 5).

7. Експертна дейност
Всички научните сътрудници участват в съставяне на ком-

плексни научни програми за развитие, разработване или ръковод-
ство на технологични проекти, подготвяне на писмени консулта-
ции, участие като специалисти в професионални съвещателни ор-
гани към Националната библиотека, междуведомствени комисии, 
извършване на експертни оценки по въпроси, свързани с фондове 
и материали от други библиотеки, консултации за колеги и граж-
дани, подготовка на експозиции. 

Отчита се организация на работата или участие в съвети и 
комисии в НБКМ – Съвета за Интегрирана библиотечно-инфор-
мационна система (ИБИС); Съвета по обработка, организация и 
опазване на фондовете; Комисия по комплектуване; Редакционно-
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издателския съвет при НБКМ; ръководство на Работна комисия по 
каталогизация към Съвета за Интегрирана библиотечно-информа-
ционна система (ИБИС), Подкомисия „Класиране и предметизи-
ране“, Група по предметизация. В комисията се решават сложни 
случаи на библиографско описание и приложение на формата за 
библиографско описание COMARC/B, както и оптимизиране на 
редакцията на база данни CONOR.BG. Отчита се и участие в Ко-
мисията за получаване на разрешения (лицензи) за споделена ка-
талогизация в системата COBISS.BG. 

Членове на Секцията по книгознание, палеография, архивис-
тика, ориенталистика, реставрация и консервация участват в реди-
ца комисии, свързани с документалното наследство – Комисия по 
антикварно набавяне на ръкописи, документи и книги към „Ръко-
писно-документално книжовно наследство“, Комисия за комплек-
туване, Национален архивен съвет, Български комитет „Паметта на 
света“ към Министерството на културата на Р България, Временна 
научно-експертна комисия към Фонд „Научни изследвания“, Екс-
пертна комисия по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство, 
в международния борд European Centre for Book Restoration and 
Conservation. Работата в посочените комисии е свързана с оценка 
и експертно мнение за ръкописи, архиви и печатни издания. 

Членове на секциите участват като експерти в комисии към 
Министерството на културата за промени в Закона за обществени-
те библиотеки и Закона за културното наследство и др.

Подготвени са проекти за реставрация на документи от фон-
да на НБКМ (Фондация „Америка за България“) и проект ARROW 
(съвместно с Асоциация „Българска книга“). По Програма BG08 
– Културно наследство и съвременни изкуства са подготвени про-
ектите „Другите“ в културната история на България“ (съвместно 
с Института за литература при БАН) и „Съхраняване и популяри-
зиране на мултикултурното наследство“ (съвместно с Института 
по етнология и фолклористика при БАН). По съвместния проект 
на НБКМ и НАБИС е извършен подбор и описание на снимки за 
Europeana Photography.

Извършена е оптимизация и редакция на Националния регис-
тър на издаваните книги в България.

Продължава работата по проекта „Виртуална библиотека – 
България“ – І етап. В работната група „Развитие“ към Комисия за 
организиране на дейността по внедряването на програмния про-
дукт COBISS в НБКМ са разработени „Корекции и добавки към 
COMARC/В“ и текущо онлайн превеждане и корекция на термини 
и изрази от интерфейса на системата COBISS в споделената тер-
минологична база данни Mtext (IZUM).

Много активно беше участието в подготовката на експози-
ции – 5 бр. Във връзка с националната програма за отбелязване на 
1000-годишнината от смъртта на цар Самуил членове на секциите 
подготвиха изложба под надслов „Цар Самуил – величие и тра-
гизъм“. Бяха подбрани ръкописи, извори, научни и художествени 
произведения, свързани с цар Самуил и неговата държава, части 
от които бяха дигитализирани и изложени на табла, като бяха със-
тавени текстовете и анотации.
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Във връзка със стогодишнината от смъртта на Пейо К. Яво-

ров М. Бошнакова подготви авторска изложба „Яворов и Маке-
дония“. Бяха подготвени и изложбите „Иван Кършовски – между 
пушката и перото“, „Майските православни празници в българ-
ския календар“ и „Духовното наследство на Учителя Петър К. Дъ-
нов“. 

Повечето от научните сътрудници са предоставили писмени 
консултации във връзка с идентификация на ръкописи, разчитане 
на надписи, съставяне на библиографски издания, организация на 
библиотеки, проблеми, свързани с депозирането на издания и др.

8. Преподавателска дейност
Хабилитираните сътрудници от Библиотеката са хонорувани 

преподаватели в различни висши училища. Повечето от тях под-
готвят и изнасят цялостни курсове по тематика, свързана с тясната 
им специализация. Те се включват с лекции и в квалификационни 
семинари, организирани от Българската библиотечно-информа-
ционна асоциация за библиотеките в страната, както с лекции за 
запознаване на студенти и ученици със специализираните фондове 
на Библиотеката. 

8.1. Във висши училища
Лекционните курсове са:
Краеведска библиография – в СУ, Катедра „Библиотекозна-

ние, научна информация и културна политика“ – 30 ч. л. 
Дигитализация на културното наследство – в СУ, Катедра 

„Библиотекознание, научна информация и културна политика“ – 
30 ч. л.

Краезнание и краеведски БД – в специалност „Библиоте-
кознание и библиография“ в УНИБИТ – 15 ч. л./15 ч. упр. 

Краеведски електронни ресурси – в специалност „Библиотеч-
но-информационнен и културен мениджмънт“ в УНИБИТ – 30 ч. 
л./15 ч. упр.

Документални източници и обработка на документалната 
информация – I част – в СУ, Катедра „Библиотекознание, научна 
информация и културна политика“ – 15 ч. л./45 ч. упр.

Теория и методика на предметизацията – СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Библиотечно-информационни науки“ 
(30 ч. лекции, 70 ч. упр.)

Мястото на специализираните сбирки в съвременната биб-
лиотека – СУ „Св. Климент Охридски,“ специалност „Библиотеч-
но-информационни науки“ 

Увод в османската дипломатика – СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по тюр-
кология и алтаистика – 30 ч. л./15 ч. упр. 

Стратегии на информационно търсене – СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Библиотечни и информационни науки“ 
– 15 ч. л./15 ч. упр. 

Виртуално справочно обслужване – СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, специалност „Библиотечни и информационни науки“ – 15 ч. 
л./15 ч. упр.
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Биографски информационни системи – СУ „Св. Климент 

Охридски“, специалност “Библиотечни и информационни науки“ 
– 15 ч. л./15 ч. упр.

Феноменология на българската ръкописна книга – Национална-
та художествена академия, специалност „Изкуствознание“ – 45 ч. л.

Писмено книжовно наследство – УниБИТ – 30 ч. л./15 ч. упр.
Визуалните документи в контекста на световното докумен-

тално наследство – УниБИТ – 20 ч. л./10 ч. упр.
Управление на специалните колекции – УниБИТ – 15 ч. упр.
Във връзка с преподавателската дейност са подготвени нови 

лекции по дисциплините „Управление на специалните колекции“, 
дистанционна форма на обучение в УниБИТ. За курса „Миниа-
тюрата в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век“ 
са написани 15 лекции, придружени от Тематична библиография 
„Писмо, образи и текстове в южнославянските ръкописи“, Каталог 
с 46 подробни описания на ръкописна украса, Палеографски ал-
бум с 28 папки, всяка със средно по 10 илюстрации с обяснителен 
текст, и Библиотека със събрани текстове. (Тази дейност е свър-
зана с двегодишния Проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 
„e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по 
медиевистика). 

8.2. Курсове и лекции
• Курсове за продължаващо обучение – проведени са 3 курса 

в библиотеки в страната (60 ч. л./40 ч. упр.).
• Лекции пред учащи се за запознаване с фондовете и ин-

формационните възможности на националната библиотека: 
 – Лекции за историята на сбирките към отдел „Ръкописи и 

старопечатни книги“ и история на книгопечатането – 4 ч.
 – Лекции за фонда на Ориенталски отдел пред студенти от 

УНИБИТ, от СУ, спец. „Библиотечно-информационни науки“ и др. 
– 4 ч.

 – Лекции за историята на БИА и организацията на архив-
ните фондове – 8 ч.

 – Лекции за запознаване с дейността на направление 
„Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ – 4 ч.

 – Лекции за запознаване с информационните възможности 
на НБКМ – 4 ч.

През 2014 г. сътрудниците от научните секции към Нацио-
налната библиотека са провели 15 (2013 – 16; 2012 – 23; 2011 – 22) 
курса лекции с 3420 ч. (2013 – 597 ч.) лекции и 245 ч. (2013 – 280 
ч.) упражнения със студенти от висши училища. 

Осъществени са единични специализирани лекции за запоз-
наване на студенти и специалисти с редки и ценни материали от 
фондовете на Библиотеката. Изнасяни са и лекции пред студенти 
от специалностите „Библиотечно-информационни науки“ към Фи-
лософския факултет на СУ, Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, специалност „Книгоиздаване“ на Фа-
култета по журналистика и масови комуникации на СУ и др., лек-
ции за запознаване с основни дейности и отдели на библиотеката 
и с нейните информационни възможности (24 ч. лекции).
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 Организирани са квалификационни курсове за библиотечни 

специалисти (3 курса – 100 ч.) (2013 – 6, 152 ч.; 2012 – 2 курса, 50 
ч., 2011 – 1 курс, 30 ч.).

 Осъществено е научно ръководство на 3 дипломанти от ма-
гистърска програма БИНКП и на 2 докторанти.

9. Текущи дългосрочни задачи
Във връзка с дългосрочни задачи сътрудниците на секциите 

отчитат следните дейности:
 • „Библиотеката на фамилия Пазвантоглу през 1837 г.“ 

(по оригинален каталог на Библиотеката). Извършен е анализ на 
отделните рубрики от каталога. (Ст. Кендерова)

 • „Каталог на шуменските ръкописи“ – завършена е про-
верката на описанията на тема граматика и допълнения за ръкопи-
си, постъпили от Библиотеката в Шумен през 1948 г. (Ст. Кендеро-
ва)   

 • Тълковен речник на термините, използвани в книжния 
сектор – през годината е изработена методика и структурен модел 
за изграждане на двуезичен терминологичен речник. Част от тер-
мините са преведени на английски език. (А. Тотоманова)

 • Информационното търсене в ТНБ – съвременно състоя-
ние и перспективи. Проучвания по темата. Запознаване с актуални 
публикации. Написани – 17 с. (С. Филипова)

 • Работа по дисертационен труд на тема „Електронните 
ресурси с отдалечен достъп и националната библиография“ – про-
учвателна и изследователска работа на научна литература и екс-
пертни консултации по дисертационната тема; работа по завърш-
ването на първа глава от дисертационния труд в обем от 58 с. (Р. 
Стефанова).

 • Работа по темата „Националната аналитична библиогра-
фия в България – проблеми и съвременни измерения“ – направено 
е изследване на националните аналитични библиографии в евро-
пейските държави и са анализирани резултатите – 29 страници. 
(С. Зафирова)

10. Научноорганизационна дейност 
(ръководство на научен съвет, научни секции; научен секре-

тар, секретари на секции; участие в научни съвети и секции из-
вън НБКМ)

Р. Иванов – секретар на Научната секция по книгознание, па-
леография, архивистика, ориенталистика, реставрация и консерва-
ция към Направление РДКН;

Цв. Нушев – научен секретар на Научния съвет и ръководи-
тел на научна секция;

Б. Минчева – технически сътрудник на научно жури по кон-
курс за главен асистент, обявен за нуждите на БИА към НРДКН на 
НБКМ;

Е. Мусакова – ръководство на доброволен стажант, по изсле-
дователска задача;

А. Тотоманова – ръководител на научна секция;
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Е. Янакиева – председател на Научния съвет (от май 2014 г.) 

и ръководител на научна секция.
***
Двама сътрудници участват в съвети извън съветите в Нацио-

налната библиотека:
М. Бошнакова – участие в Македонски научен институт – Со-

фия.
Ст. Кендерова – участие в Научния съвет на ЦСВП „Проф. 

Ив. Дуйчев“. 

 

ü В отчетите на трите научни секции към Национална-
та библиотека за 2014 г. са застъпени всички направления на 
научната дейност, определени от задачите и функциите на ин-
ституцията. 

ü броят на членовете на научните секции в библиотека-
та към 31.12.2014 е бил 24 души (на щатни длъжности), като 
тази бройка се запазва през последните три години. Двама 
сътрудници защитиха успешно дисертации и получиха на-
учната и образователна степен „доктор“. В края на 2014 г. в 
библиотеката са работили 4 докторанти, което е намаляване с 
трима. Тук обаче трябва да отбележим, че единият докторант 
е вече „доктор“, а останалите двама не отчитат дейността си в 
секциите. броят на сътрудниците с академична длъжност „до-
цент“ намаля с двама, поради пенсиониране на единия и пре-
минаване на друга работа на другия. броят на професорите 
и докторите на науките се запазва в сравнение с предходната 
година. Като положителен факт трябва да отбележим увелича-
ването на броя на младите специалисти, които са в началото 
на научното си израстване. Това обаче се отнася за Секцията 
по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация и за Секцията по библиография. 
броят на сътрудниците в Секцията по библиография и в Сек-
цията по библиотекознание е намалял, поради посочените по-
горе причини.

ü Подготвени и издадени или предадени за печат са 4 са-
мостоятелни издания, в които сътрудници от научните секции 
са автори, съставители, редактори или преводачи (2 моногра-
фии, 1 документален сборник, 1 преводно издание). Завърше-
ни са 2 студии и 49 статии в научни сборници и периодични 
издания в приблизителен обем 467 с. – почти двоен обем в 
сравнение с предходната година. Заслуга за това имат до голя-
ма степен и младите членове на секциите. 

ü Продължава работата по подготовката на 3 дисертаци-
онни труда, 1 монография, 2 описа, 2 документални сборника, 
съставителство на 3 бази данни. 
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ü Не са издадени и подготвени нови библиографски тру-

дове; все още не е отпечатан един подготвен и отчетен в пред-
ходната година библиографски труд.

ü Активна е дейността по подготовката на проекти, 
свързани с основните дейности в библиотеката, както и по 
разработването на проекти за нормативни документи – про-
ектозакони, правилници, стандарти, инструкции, които имат 
значение не само за Националната библиотека, но и за другите 
библиотеки в страната. Продължават дейностите по реализи-
рането на проектите Виртуална библиотека – България и Ди-
гитална библиотека, като участието на сътрудници и на трите 
секции е особено активно. Подготвени са предложенията за 
промени в Закона за обществените библиотеки и Закона за 
културното наследство, стандарти и инструкции. 

ü През годината са подготвени 5 изложби (2012 – 9), осъ-
ществени са участия в телевизионни и радиопредавания, из-
несени са лекции пред учащи се. 

ü През 2014 г. сътрудници на библиотеката са изнесли 
общо 19 научни доклада, 4 от които са били на международни 
форуми у нас, 2 – в чужбина. 

ü Преподавателската дейност се осъществява от повече-
то членове на секциите, които провеждат лекционни курсове и 
упражнения във висши училища. През изтеклата година те са 
15 в общо 320 ч. лекции и 245 ч. упражнения, което е намаление 
в сравнение с предходните години. Проведени са 3 квалифи-
кационни курса за продължаващо обучение. През 2013 г. те са 
двойно повече, като едно от обясненията е свързано с липсата 
на достатъчно финансиране за библиотеките. броят на лекци-
ите пред студенти за запознаване със специалните фондове и 
информационните възможности на Националната библиотека 
е 20 – тук увеличението е почти двойно, вероятно поради заси-
ления интерес от студенти и специалисти. 

ü Научните сътрудници в библиотеката отчитат общо 
39 рецензии (за дипломни работи на студенти от бакалавърски 
и магистърски програми по библиотекознание, за публикации, 
за конкурси за заемане на академични длъжности и защита на 
дисертации за получаване на научни звания и др.), като уве-
личението е свързано с по-големия брой обявени конкурси и 
участието на членовете на секциите като членове на научно 
жури. 

ü Количествените измерители на разнообразните дей-
ности не са променени в степен, която да позволи да се напра-
вят различни от досегашните изводи или да се изведат нови 
тенденции. В повечето случаи те са в резултат на промените в 
персоналния състав на секциите и до известна степен – на фи-
нансови или конюктурни причини.
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ü Като положителен факт трябва да отбележим голяма-

та публикационна активност на научните сътрудници, особено 
на статии в продължаващи издания с висок научен авторитет, 
както и усилията за академично израстване. 

ü За съжаление броят на сътрудниците в секциите по 
библиотекознание (4) и библиография (4 и един извънщатен) 
е значително по-малък от броя на сътрудниците в Секцията 
по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация (16 души), което дава отражение 
на количеството извършени научни и научноприложни дей-
ности. Това, наред с много по-различната тематика на изслед-
ванията в последната секция, прави трудно извеждането на 
категорични изводи.

Издателска дейност
Издателството на Библиотеката успешно беше допълнително 

финансирано през годината от:
 • Програмата „Помощ за книгата“ на Министерството на 

културата за „Непознатият Антон Страшимиров“ (спечелена суб-
сидия 1320 лв.);

 • Фонд „Култура“ на МК и получи помощ в размер 1300 лв. 
за издаването на сп. „Библиотека“.

2014 г. беше успешна и за списание „Библиотека“, в което 
започнаха да излизат резюмета на английски език (двойния бр. 
3  и 4). От бр. 5 заглавията са на английски, след което ще се прис-
тъпи към включването на изданието в международни референтни 
бази за периодика. 

І. Отдел „Издателство“:
 1. Сп. „Библиотека“ 1–6 бр. – 992 с. 
 2. Национална библиография. Серия 1, кн. 1 – 198 с. 
 3. Отчет на НБКМ за 2013 г. – 130 с.
 4. „Автореферат. Видове библиотеки при промяна на пара-

дигмата на библиотечната теория и практика“ – 32 с.
 5. „Непознатият Антон Страшимиров. „Без любов животът 

е една отвратителна безсъдържателност“ – 290 с. 
 6. „Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает. 

Ежедневна и ежемесечна статистика“ – 150 с.

      Общо: 1792 с.

ІІ. Печатница
Отпечатани са следните издания на Библиотеката:
 • Периодични издания:
  – сп. „Библиотека“ бр. 6/2013 г. 270 тир.
           бр. 1–5/2014 г. 270 тир.
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 • Самостоятелни
  – Приписки в българските старопечатни книги 300 тир.
  – Булгарика 2004 г. – 2005 г. 120 тир.
  – Отчет 2013 г.        90 тир.
  – Телефонен указател      200 тир.

 • Външни издания
  – Учебник ...      1000 тир. 

     Общо:   1710 бр.
     
 • Акциденция (заемни бележки, контролни листа, форму-

ляри, бланки и  др.) 
      Общо: 50 000

III. Допълнителна работа
Продължава разчитането и преписването на дневника на      

П. Динеков – (завършена е работата по първа кутия – тетрадки    
№ 1 – 28, публикуват се в сп. „Библиотека“; работи се по втора  
кутия – тетрадки № 29 – 52 (готова е тетрадка № 51).

 

ü Издателството се справи с възложените задачи за 2014 г. 
Продължава практиката външни автори да предават матери-
алите, изписани не с Times New Roman, въпреки изричните ни 
напомняния към научните редактори.

ü Излезлите от печат самостоятелни, периодични и про-
дължаващи издания са 5. 

ü Редакторската работа е на ниво, продължава налага-
нето на новите Правила за библиографско цитиране, израбо-
тени от колегите от ТНб.

ü Издателството на НбКМ кандидатства успешно през 
годината за финансиране по различни проекти.

Библиотечна координация
Експертна и консултантска дейност
ü Участие в професионални съвещателни органи на Биб-

лиотеката, междуведомствени комисии, специализирани науч-
ни съвети и научни комисии към ВАК

  Много работа е извършена в съвети и комисии в Библиоте-
ката – Съвета за Интегрирана библиотечно-информационна сис-
тема (ИБИС); Съвета по обработка, организация и опазване на 
фондовете; Комисия по комплектуване; Редакционно-издателския 
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съвет при НБКМ; Комисия по антикварно набавяне на ръкопи-
си, документи и книги към „Ръкописно-документално книжовно 
наследство“, Работна комисия по каталогизация към Съвета за 
Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС), Под-
комисия „Класиране и предметизиране“, Група по предметизация, 
Експертни групи за изясняване на спорните въпроси при дигита-
лизацията на колекциите – унифициране на метаданните, опреде-
ляне на нивата на достъп до дигитализираните материали и др. 

Служителите на Библиотеката участват в комисии, свързани 
с документалното наследство – Национален архивен съвет, Бъл-
гарски комитет „Паметта на света“ към Министерството на кул-
турата на Р България, Временна научно-експертна комисия към 
Фонд „Научни изследвания“, Експертна комисия по чл. 96, ал. 4 от 
Закона за културното наследство, в международния борд European 
Centre for Book Restoration and Conservation. Работата в посочени-
те комисии е свързана с оценка и експертно мнение за ръкописи, 
архиви и печатни издания. 

Служители участват като експерти в комисии към Министер-
ството на културата за промени в Закона за обществените библи-
отеки и Закона за културното наследство и други, като и в Нацио-
налния съвет по дигитализация към Фонд „13 века България“.

 Представители на Библиотеката участват в заседания на 
Секцията по каталогизация към ББИА.

ü Извършване на експертни оценки и консултации по  
въпроси, свързани с библиотечната, библиографската и инфор-
мационните дейности 

• В Национален център COBISS 
 – Текущи консултации
През цялата година служителите, които отговарят за различ-

ните модули даваха консултации на потребителите на системата. 
Консултациите се отнасят до библиографското описание и прила-
гането му към формат COMARC/B, изготвяне на информационни 
запитвания за получаване на данни от базата, въвеждане на сигна-
тури и регистрация на периодични издания в модул „Фонд“, мето-
дични решения за специфични случаи и трудности при използване 
на софтуера. Извършените консултации са 134 бр. След въвежда-
нето на модул „Набавяне“ за улеснение на работата с него бяха 
съставени 7 методични указания.

 – Консултации за уеднаквяване на каталогизационната 
практика между направленията „Каталогизация“ и „Национална 
библиография“.

Координацията между двете направления се извършва от 
представител на Център COBISS, с цел подобряване на начина на 
взимане на методични решения. Подкомисията за библиографско 
описание се събира за разглеждане на особени случаи на библи-
ографско описание. Подкомисията за подбор на документите се 
събира ежеседмично (или при необходимост) за своевременното 
разрешаване на спорни случаи при документите, които предстои 
да бъдат обработени.



74
ü В направленията „Национална библиография“ и „Ката-

логизация“
 – През 2014 г. беше извършена писмена и устна консул-

тантска дейност по следните проблеми – подбор на документи, 
библиографско описание, класиране и предметизиране на доку-
менти, книгоиздаване и печат и др. 

 – Бяха провеждани съвещания на Комисията по каталоги-
зация (5 заседания, 23 решения) и Комисията по подбор (6 заседа-
ния, 34 решения), на които се обсъждаха проблемите на подбора, 
описанието, контролните файлове, класифицирането и предмети-
зирането. 

 – Бяха утвърдени и приети следните методични и инструк-
тивни материали:

 – Инструкция за библиографско описание на дисертаци-
онни трудове, постъпили в Национална библиотека „Св. Св. Ки-
рил и Методий“ в различни формáти / състав. Ефросина Ангело-
ва-Пенкова, Луиза Савчева, Силвия Филипова. – 17 с. (27.02.2014) 
– приета;

 – Инструкция за стандартизирани забележки в библиог-
рафското описание на монографични и периодични издания (с по-
сочени полета във формат COMARC/B) – 17 с. (26.09.2014) – час-
тично обсъдена;

 – Методични указания за библиографско описание на 
ресурси, публикувани като приложения, притурки или съпрово-
дителен материал / състав. Ефросина Ангелова-Пенкова. – 3 с. 
(02.04.2014) 

 – Текущо е оказвана методическа помощ в областта на 
задължителното депозиране, библиографската обработка на до-
кументите, определяне на видовете документи, определяне на 
идентификационните данни в книгите и продължаващите издания, 
краеведската дейност и др.

• Запознаване с актуалната документация и оказване на ме-
тодична помощ при обучението на новопостъпили служители.

• Превод на Инструкции за съставяне на статистически от-
чет за нуждите на НБКМ.

• Проучване и събиране на информация за идентификацион-
ната система ISNI.

ü В направление „Ръкописно и документално наследство“
 Предоставят се писмени консултации във връзка с иденти-

фикация на ръкописи, разчитане на надписи, съставяне на библи-
ографски издания, организация на библиотеки, проблеми, свърза-
ни с депозирането на издания и др.

ü В направление „Дигитална библиотека“
 Оказана е консултантска помощ по въпроси, свързани с ди-

гитализация на различни институции – Народен театър „Иван Ва-
зов“, Национален археологически институт с музей към БАН и др., 
и на частни лица във връзка с техни проекти за дигитализация.
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Международна дейност

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

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

• архивист от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ за 
участие в Международна среща на експерти по проект на ЮНЕ-
СКО в Полша, Варшава (26–27 юни 2014 г.);

• ръководителят на направление „Информационни техноло-
гии“ за участие във Втора ACH Club Premium среща на i2s в Бор-
до, Франция (2–3 юли 2014 г.);

• ръководителят на „Национален център COBISS“ за участие 
в Четвърта годишна среща на потребителите на UNIMARC в Ма-
рибор, Словения (13–14 май 2014 г.);

• експерт от Националната агнеция ISSN за участие в Бал-
канския регионален семинар на националните агенции за ISBN в 
Цетине, Черна гора (28–29 май 2014 г.);

• директорът на Националната библиотека за участие в де-
легацията за официалното представяне на кандидатурата на гр. 
София за Европейска столица на културата 2019 г. и откриване на 
изложбата на Библиотеката в Селеста „Европа и хуманистите“ в 
Европейския парламент (14–15 януари 2014 г.);

• зам.-директорът на Националната библиотека за участие в 
годишната среща на CENL в Москва, Русия – 26–27 май 2014 г.;

• ръководителят на „Национален център COBISS“ за участие 
в Четвърта годишна среща на потребителите на UNIMARC в Ма-
рибор, Словения (13–15 май 2014 г.);

• главният библиограф в Националната агенция за ISSN за 
участие в Балканския регионален семинар на националните аген-
ции за ISBN в Цетине, Черна гора (28–29 май 2014 г.);

• архивист от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ за 
участие в международна среща на експерти, свързана с подго-тов-
ката на проекта „Препоръки за консервацията и достъпа до доку-
менталното наследство“ във Варшава, Полша (26–27 юни 2014 г.);

• директорът на Националната библиотека за подписване на съв-
местен договор с Британската библиотека в Лондон, Великобритания;

• ръководителят на направление „Информационни техноло-
гии“ за участие във Втора ACH Club Premium среща на i2s в Бор-
до, Франция (2–3 юли 2014 г.);

• ръководителят на направление „Специални колекции“ за 
участие в посещение в Европейската комисия в Брюксел, Белгия 
(8 септември 2014 г.);

• ръководителят на направление „Национална библиография“ 
и главният библиограф в Националната агенция за ISSN за участие 
в годишна конференция на директорите на националните агенции
за ISBN, ISMN и ISSN в Истанбул, Турция (15–19 септември 2014 г.); 

• ръководителят на БИА за участие в програма на Култур-
но-информационния център на Република България в Скопие за 
отбелязване на 100-годишнината от смъртта на Пейо К. Яворов в 
Скопие, Македония (6–8 ноември 2014 г.); 



76
• група от специалисти от Национална библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ за участие в международната конференция 
COBISS 2014, организирана от Института за информационни нау-
ки (IZUM) в Марибор, Словения (17–21 ноември 2014 г.);

• архивист от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ за 
участие в международна конференция във Вилнюс, Литва;

• главният архивист в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ 
за участие в международната конференция Men and Books Conference 
– From Micro-organisms to Mega-organisms в Санкт Пьолтен, Австрия.

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

национални библиотеки:
 • Британска библиотека;
 • НБ на Румъния, подновен;
 • НБ на Турция, подновен.

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).

Сектор „Официални издания“ в направление „Специални ко-
лекции“ е Европейски документационен център към Europe Direct 
(Европейска информационна мрежа) към Европейската комисия, а 
така също е и Информационен компонент на ООН.

Чрез националните агенции за ISBN, ISSN и ISMN участваме 
в изграждането на международните системи на книгите, нотни-
те издания и продължаващите издания, получили международен 
стандартен номер. Текущо е изпращана информация в Лондон, 
Берлин и Париж за различните видове документи, правени са 
корекции на библиографските записи, редакция на базите данни 
и др. Националните агенции участват във всички анкети, които 
правят международните центрове, отговарят на запитвания и на 
други национални агенции. През отчетния период е водена корес-
понденция с отговорните за трите системи международни агенции 
за съгласуване и прилагане на решенията им, както и с национал-
ните агенции на други страни в отговор на запитвания и взаимно 
сътрудничество. Реализирано бе участието на един сътрудник от 
отдела в Балканската среща на ISBN, проведена в периода 28–29 
май в гр. Цетине, Черна гора, както и в Съвместната международ-
на среща на ISBN, ISSN и ISMN, проведена в периода 15–19 сеп-
тември в Истанбул, Турция. На срещата в Истанбул бе договерено 
домакинството на България за Балканската среща през 2015 г. Биб-
лиотеката участва в международни анкети – 4 бр., и в проектите 
на международните идентификационни системи – 2 проекта.

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 2014 г. в Националната библитека на посещение 
по повод различни събития бяха:

• г-жа Мери Богън, Northeast Document Conservation Center, 
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във връзка с организацията на проект с фондация „Америка за 
България“ – 13–17 януари 2014 г.;

• група специалисти от Националния музей „Дворец Котро-
чени“ в Румъния за подготвянето и откриването на изложбата 
„Кралица Мария Румънска – история и съдба“ – 14–15 януари 
2014 г.;

 • Н. Пр. г-н Антон Пакурецу, извънреден и пълномощен пос-
ланик на Румъния в Република България по повод откриването на 
изложбата „Кралица Мария Румънска – история и съдба“;

• съпругата на министъра на енергетиката на Р Турция напра-
ви протоколно посещение;

• група представители на посолството на Иран в София по 
повод подготовката на двустранен речник – 7 февруари 2014 г.;

• Н. Пр. д-р Абдулах Ноурузи, посланик на Ислямска репу-
блика Иран, за представянето на двустранен речник в Национал-
ната библиотека – 12 февруари 2014 г.;

• група експерти от фондация „Америка за България“ във 
връзка с подготовката на съвместен проект – 25 март 2014 г.;

• г-н Роланд-Франсоа Вейл, представител на ВКБООН за 
България, за откриване на изложба в Националната библиотека – 
26 март 2014 г.;

• Н. Пр. г-н Тошио Сугуира, временно управляващ посланик 
на Япония, за Оханами – пролетно тържество, организирано по 
случай цъфтежа на японските вишни – 4 април 2014 г.;

• д.ф.н. Анастасия Гачева, Русия, за участие в организиране-
то и провеждането на кръгла маса и изложба в Националната биб-
лиотека – 8 май 2014 г.;

• Н. Пр. г-жа Латифа Ахарбаш, посланик на Мароко, за работна 
среща с директора на Националната библиотека – 9 април 2014 г.; 

• алжирска делегация за работна среща с проф. Боряна Хри-
стова – 15 април 2014 г.; 

• комисар Лазло Андор, член на Европейската комисия, отго-
варящ за заетост, социални въпроси и приобщаване, за Годишно 
информационно събитие на оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ – 13 май 2014 г.; 

• г-жа Инга Лунден, директор на Стокхолмската общинска 
библиотека и член на УС на IFLA – 6 юни 2014 г.;

• датският художник Хенрик Ким Рер за откриване на негова 
изложба в Националната библиотека – 16 юни 2014 г.;

• г-жа Александра Пиешура-Масзтак от библиотеката на 
Варшавския университет, посещение по програма „Еразъм“ – 30 
юни–4 юли 2014 г.;

• Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция, 
на работно посещение – 15 юли 2014 г.;

• Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче, посланик на Турция на работ-
но посещение – 22 юли 2014 г.;

• Туна Керемидчи, турски писател, за представяне на негова 
книга в Националната библиотека – 1 септември 2014 г.; 

• Н. Пр. г-н Микола Балтаджи, посланик на Украйна, и ук-
раинската фотографка Мариана Харди за откриване на украинска 
изложба в Националната библиотека – 4 септември 2014 г.;
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• г-жа Никол Крюгер от Национална библиотека, Германия, 

за изготвяне на статия за Националната библиотека – 15 септем-
ври 2014 г.;

• г-жа Андреа Рихтер, директор на Форум за славянски кул-
тури, за откриване на изложба в Националната библиотека – 17 
септември 2014 г.; 

• официално посещение на Негово Високо Превъзходител-
ство Монсеньор Жан-Луис Брюге, директор на Ватиканската биб-
лиотека – 23 септември 2014 г.; 

• посещение на проф. Юлия Кръстева – 25 септември 2014 г. 
• група от Дипломатическия корпус на Афганистан на работ-

на среща – 8 октомври 2014 г.;
• г-н Рикардо Герра де Араужо, временно управляващ посол-

ството на Бразилия, за представянето на двуезична книга в Нацио-
налната библиотека – 14 октомври 2014 г.; 

• Н. Пр. г-н Абдулразак Ал-Амрани, посланик на Йемен, на 
работна среща с проф. Боряна Христова – 24 октомври 2014 г.; 

• проф. Йенер Йорюк, ректор на Тракийския университет в Од-
рин, на работна среща с проф. Боряна Христова – 8 декември 2014 г.;

• Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева, посланик на Индия в 
България, за откриване на изложба в Националната библиотека – 
17 декември 2014 г. 

Национални и международни програми и проекти
През 2014 г. Националната библиотека продължи работата си 

и участва в подготовката на следните проекти:

ü The European Library (TEL), Еuropeana 
През годината продължиха и регулярните контакти с Евро-

пейската библиотека и с Европеана, свързани с конверсията на 
метаданни, според специфичните изисквания на Европеана и миг-
рацията на дигитално съдържание към Европейска библиотека и 
респективно Европеана. Направена е и актуализация на описания-
та на колекциите, с които вече присъстваме в европейския портал. 
Предприети са стъпки към подготовка на следващи колекции за 
мигриране. На двата портала вече са достъпни по 3233 заглавия от 
колекциите на нашата Дигитална библиотека.

ü Проект Europeana Newspapers 
През 2014 г. бяха подбрани и изпратени 4 заглавия, които от-

говарят максимално на критериите на Европеана.

ü Проект WDL (World Digital Library)
Текущи дейности за включването на документите на Библио-

теката в портала на проекта.

ü Проект Europeana Photography
Това е проект на Фондация НАБИС, в който участва специ-

алист на Библиотеката. Чрез портала на фондация НАБИС могат 
да бъдат видени и дигиталните копия на 1295 броя снимки, заедно 
с техните метаданни, което представлява нашето участие. По този 
начин е разширена възможността за достъп до дигиталните ресур-
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си на Националната библиотека – чрез външен за нея информаци-
онен портал.

ü Проект Minority Press in Ottoman Turkish in Bulgaria
Подготовка на документация за кандидатстване и работа по 

проекта след одобрението му. Проектът е свързан с представянето 
на вестници на арабско писмо, издавани в България.

ü Проект SCRIPTA ALATA (Europeana and the Archives 
of Historical European Families and Individuals over the 
centuries. An inexhaustible source of inspiration for Cultural and 
Creative Industries) и Проект MUSELL

Проучване и организация за участие на Националната библи-
отека на двата проекта през март и ноември по програма Creative 
Europe. Кореспонденция с партньорите от Италия.

ü Проект „Виртуална библиотека – българия“
Продължава работата по проекта „Виртуална библиотека – 

България“ – І етап. В работната група „Развитие“ към Комисия за 
организиране на дейността по внедряването на програмния про-
дукт COBISS в НБКМ са разработени „Корекции и добавки към 
COMARC/В“ и текущо онлайн превеждане и корекция на термини 
и изрази от интерфейса на системата COBISS в споделената тер-
минологична база данни Mtext (IZUM).

ü Проект „Изграждане на база данни UDC Summary“
 Проект за подготовка на стандартен съкратен печатен вари-

ант на класификацията УДК на български език, с използване на 
разработения от UDCC преводачески софтуер. До края на 2014 г. 
са преведени и адаптирани изрази на съдържанието на класифик-
ационните индекси 11 077 от общо 12 893 (около 86%). Предстои 
довършване, обща редакция и изработване на предметен показа-
лец на изданието. 

ü Проект за ретроконверсия в рамките на Фондация 
НАбИС (Национална академична библиотечно-информацион-
на система)

Ретроконверсията на дисертационни трудове за периода 
1970–2005 г., като част от процеса на създаване на единен своден 
онлайн каталог на академичните библиотеки в България. В Свод-
ния каталог НАБИС са интегрирани и е осъществен достъп до 
по-голямата част от дигитализираните колекции на Националната 
библиотека – ръкописни, славянски кирилски печатни книги, бъл-
гарски старопечатни книги (1806–1878), чуждоезикови старопе-
чатни и редки книги, картографски издания, графични издания, 
документи на БИА, ориенталски документи, архивни документи  
и старопечатни книги, общо 2823 заглавия.

ü Програма „Осинови книга“ на Националната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Методий“

Продължи работата по програмата, като се реставрираха и 
дигитализираха осиновените вече книги. През годината нямаше 
нови дарителски постъпления.
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ü Програма „Помощ за книгата“ на Министерството на 

културата
Финансирана е книгага „Непознатият Антон Страшимиров“.

ü Програма на фонд „Култура“ 
Получена е помощ за издаването на сп. „Библиотека“.

ü Проект „Студентски практики“ на МОМН
 Поддържане на работодателския профил на НБКМ, съдей-

ствие на менторите, кореспонденция с централата на проекта, ре-
гистрация на одобрените студенти и организационни дейности по 
проекта; организация на подписването и подаването на отчетите 
на менторите в съответните университети; менторство на студенти 
и изготвяне на финални отчети за тяхната работа.

ü Index Translationum 
 В международния библиографски справочник на преводите 

на държавите – членки на ЮНЕСКО, и международната база дан-
ни Index Translationum страната ни е представена с подготвените 
и транслитерирани заглавия на преведените самостоятелни доку-
менти през 2013 г. – 1382 б.з. 

ü Проект The Cyril and Methodius Cultural Route
Проучване за участие на Националната библиотека в проекта.

ü Проект „Другите“ в културната история на българия
Подготвен бе проект съвместно с Института за литература 

към БАН за кандидатстване по Програма BG08 – „Културно на-
следство и съвременни изкуства“.

ü Проект „Съхраняване и популяризиране на мултикул-
турното наследство“ 

Подготвен бе проект съвместно с Института по етнология и 
фолклористика към БАН за кандидатстване по Програма BG08 – 
„Културно наследство и съвременни изкуства“.

ü Проект FACING EAST AND WEST
Подготвен бе проект за кандидатстване във Фондация „Аме-

рика за България“. В рамките на подготовката се осъществиха 
няколко посещения – на г-жа Мери Богън, Northeast Document 
Conservation Center и на експерти от Фондация „Америка за Бъл-
гария“.

Изложби. Културни дейности

През 2014 г. бяха организирани 25 изложби, като четири от 
тях с национално значение и включени в Културния календар на 
Министерството на културата. Изложбата „Майските православни 
празници в църковния календар“, посветена на патронния празник 
на Националната библиотека, включваща славянски ръкописи и 
старопечатни книги. Тя представи празничния майски календар с 
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паметите на православните християнски светци, сред които се от-
крояват българските новомъченици св. Георги Нови Софийски, св. 
Николай Нови Софийски и св. Георги Софийски, Най-нови, както 
и царете св. Борис-Михаил и св. Иван-Владимир. Експонатите об-
хванаха периода до ХІХ в., като централно място беше отделено 
на Драготиния апостол, ръкопис палимпсест, чийто долен слой от 
ХІІ в. съдържа празничен миней, включващ и службата за св. Ахи-
лий Лариски. 

Националната изложба „Борис Христов. 100 години от рож-
дението му“ представи важни моменти от живота и артистичната 
кариера на Борис Христов в България и чужбина. Посетителите 
имаха неповторимата възможност да видят за първи път ориги-
нални документи, получени от Рим, Италия, специално за наци-
оналното честване. Акцент в изложбата беше костюмът на Борис 
Христов от операта „Борис Годунов“, подарен на Националната 
библиотека от съпругата на певеца през 1996 г. Всички дейности 
по изложбата за Борис Христов – подготовка, анотиране и аранжи-
ране на експонатите, както и цялостната организация бе дело на 
отдел „Връзки с обществеността и БК“.

През септември 2014 г. бе открита Националната изложба 
„Цар Самуил – величие и трагизъм“, която беше организира в 
рамките на честването на 1000-годишнината от смъртта на цар 
Самуил. В изложбата бяха експонирани оригинални документи 
от фондовете на средновековното и възрожденското книжовно 
наследство в Националната библиотека, които представиха на 
публиката две водещи гледни точки: култа на Св. Ахилий, чиито 
мощи цар Самуил пренася от Лариса и литературно-историче-
ските интерпретации на неговото царуване. В експозицията бяха 
включени множество книги от фонда на Националната библио-
тека, предстяващи образа на Цар Самуил в научната и художест-
вената литература. Проектът беше осъществен с финансовата 
подкрепа на БАН. 

В рамките на националната програма за отбелязването на 
на 1000-годишнината от смъртта на Цар Самуил бе организирана 
съвместно с Института за литература към БАН национална кръгла 
маса „Образът на Цар Самуил. Художествена литература, история, 
фолклор, изкуство“.

През октомври 2014 г. бе представена националната изложба 
„Яворов и Македония“, която беше организира по повод 100-го-
дишнината от смъртта на Пейо К. Яворов. Посетителите имаха 
възможност да видят над сто оригинални документа от архивния 
фонд „Пейо К. Яворов“, съхраняван в Български исторически ар-
хив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в 
София, отразяващи неговата революционна дейност в редовете 
на Вътрешната македоно-одринска революционна организация 
(ВМОРО) от 1901 до 1914 г., поетичните му творби, посветени  
на Македония, първите издания на книгите му „Гоце Делчев. Био-
графия“ и „Хайдушки копнения. Спомени от Македония 1902–
1903 г.“. В експозицията беше включено и последното завещание 
на Яворов, в което той се прощава с Македония. 
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Изложбата „Български светци“ беше експонирана в Културния 

институт в Братислава по повод Националния празник на 3 март 
2014 г. и по настояване на директора на Института беше подарена, 
за да може да бъде представена на различни места в Словакия.

Националнатата библиотека затвърди водещата си позиция 
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.

По вече утвърдена традиция и през 2014 г. Асоциация „Бъл-
гарска книга“ връчи годишната награда „Рицар на книгата“ в На-
ционалната библиотека, а Държавната агенция за българите в чуж-
бина – своята награда „Българка на годината“. 

През изтеклата година активно се използва експозиционното 
пространство на втория етаж на Библиотеката, като бяха експони-
рани няколко изложби там. За първи път се включихме в инициа-
тивата „Нощ на театрите“ с изложба на художествена фотография 
на сценичния фотограф Симон Варсано.

През 2014 г. в Националната библиотека бяха представени 
повече от 25 новоизлезли книги и научни издания.

Бяха посрещнати 52 групи от различни училища, студенти и 
групи туристи, на които сътрудниците в отдела представиха истори-
ята на Библиотеката както сградата и нейните символи. Посрещна-
ти бяха и 29 делегации и официални лица от България и чужбина.

През изтеклата година посещенията по повод организираните 
събития в Националнатата библиотека надхвърлиха 22 000 души, 
бяха изпратени над 600 бр. покани, а така също и персонални пис-
ма–покани до представителите на различни институции в България. 

Интернет страница на библиотеката
Беше открито ново поле „Българска национална библиогра-

фия“. Извършени са редица подобрения, като изцяло сменен вън-
шен вид на „Нвопостъпили чужди книги“. Вместо .doc файлове 
е с видима информация и thumbs zoom на обложките, заедно с 
хиперлинк при нужда. Наново са качени много searchable pdf фай-
лове, с цел възможно пълнотекстово търсене в следните справоч-
ници, достъпни от страницата на Националната библиотека: 

 – Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран биб-
лиографски указател. Т. 1–3. София, 1962, 1966, 1969.

 – Обзор на архивните фондове, колекции и единични по-
стъпления, съхранявани в Български исторически архив. Кн. 1–9. 
София, 1963...2006. 

 – Попсавова, Дора. Опис на сбирката „Портрети и сним-
ки“ в Народната библиотека „Кирил и Методий“. Ч. 1–3. София, 
1975, 1983, 1989.

 – Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. 
Аналитичен репертоар на българските книги и периодични изда-
ния 1806–1878. Т. 1, 2. София, 1957, 1959.

Направени са множество актуализации на информация и при-
ложения за сваляне.
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Информационни технологии и мрежи

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

През 2014 г. беше правена актуализация на работните бази 
данни – дейността включва редакция и архив на бази данни под 
ISIS, в които редакцията и въвеждането на описания продължава. 
Под WINISIS бяха конвертирани базите данни на гр. Добрич, дан-
ните бяха прегледани и редактирани с оглед предстоящата конвер-
сия в COBISS. 

В базите данни на Дигиталната библиотека се въвеждаха 
линкове за достъп до различните описания на дигитализираните 
документи. Бяха добавени и нови полета и нужната информация 
в тях, за да бъдат конвертирани и изпратени за достъп през online 
порталите на Европейската библиотека (3233 дигитализирани до-
кумента) и НАБИС (2823 дигитализирани документа).

Създадени бяха три нови документни масива в DocuWare, два 
от тях за нуждите на деловодството на Библиотеката: Изходяща и 
Входяща кореспонденция, с което беше автоматизиран процеса на 
завеждането на входящи и изходящи документи. Третата база дан-
ни беше за юрисконсулта на Библиотеката, в която да бъдат въвеж-
дани договорите. Беше подготвена подробна инструкция за работа 
в базите данни. Написани бяха подробни инструкции за всички 
видове промени и административни настройки в DocuWare по съз-
даването на новите бази.

През годината бяха форматирани и предадени от 45 до 50 
списък за 2013 г. и от 1 до 50 списък за 2014 г. на български книги 
и от 1 до 20 списък за 2014 г. на чуждите книги.

За всички новопостъпили на работа колеги бяха създава-
ни служебни пощи, а на напусналите пощите бяха изтривани от 
имейл сървъра.

Предоставен беше достъп до беларуски електронните из-
дания, които получаваме от страната партньор на читателските 
компютри в Читалня 5. Получаваните нови издания бяха качвани 
своевременно. Има достъп до 77 електронни издания във формат 
PDF.

След прекратяване на трудовите договори и освобождаване 
на колеги, в базата данни за пропусквателния режим бяха нанася-
ни датите на напускане.

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

Компютърната техника в Библиотеката вече е стара и рабо-

Организация и мениджмънт
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тим с операционна система Windows XP, на която поддръжката е 
спряна от Microsoft. Имайки предвид невъзможността за закупува-
не на нова техника и софтуер, ние поддържаме наличната.

През годината имаше многократни проблеми с електроза-
хранването, което доведе до смяна на два хард диска на имейл 
сървъра. Нормалната работа беше възстановена и нямаше изгубе-
на информация.

Периодично се следи състоянието на сървърите и се прави 
периодичен архив.

През изтеклата година бяха подготвени спецификации за за-
купуване на нови 15 компютъра за учебната зала и климатик, като 
финансирането беше осигурено от Словения. Всички изисквания, 
поставени от партньорите ни, бяха изпълнени. Техниката беше за-
купена, инсталирана и монтирана.

Направени бяха промени в настройките на сървъра на служеб-
ната поща, с което попадането му в спам листите вече е минало.

Бяха подменени мрежови кабели на локалната мрежа, там къ-
дето имаше прекъсвания.

Закупени бяха два лазарни принтера за нуждите на копирен 
център и регистрация за отпечатване на фактури.

Закупени бяха и две мултифункционални устройства за нуж-
дуте на отдел „Връзки с обществеността“.

След закупуването на клавиатури, тонер касети и др. веднага 
бяха сменяни старите, там където е било необходимо. Изпратени 
за профилактика и ремонт на сервиз бяха 2 принтера. Върната тех-
ника от сервиз веднага беше свързвана да работи.

 Преинсталирани бяха компютрите на напуснали колеги и 
бяха подменени част от старите мрежови устройства и кабели.

 Получено беше дарение от банка „Париба“ на 10 компютъ-
ра, които бяха инсталирани и разпределени в зоните за читатели.

Беше получено дарение от KPMG – 1 копирна машина, 11 
преносими компютъра и 6 настолни компютъра, цялата техника 
беше инсталирана и разпределена;

Дарени бяха 10 броя таблета от Виваком, които бяха разпре-
делени по читалните зали, като по този начин се осигури допъл-
нителен безжичен достъп за читатели до интернет през лични ус-
тройства.

Приключена беше инвентаризацията на компютърната техни-
ка и бракуваната негодна за употреба техника беше предадена на 
фирма, притежаваща разрешение за рециклиране на отпадъци от 
МОСВ.

 

ü Като вземем предвид работещата компютърна тех-
ника (216 автоматизирани работни места) в библиотеката и 
ограничения брой компютърни специалисти, тяхната взаимо-
заменяемост и бързите действия може да се каже, че се работи 
качествено.
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ü беше оказано съдействие при отстраняването на труд-

ности, възникнали по време на работата с компютърната тех-
ника, на колеги от служителите в направлението.

Персонал
Численост на персонала
Числеността и структурните промени на персонала през  

2014 г. текущо беше отразявана към всеки календарен месец в 
щатното разписание на основния щат на Библиотеката, който през 
отчетната година беше 242 щатни бройки. Същевременно бяха 
използвани и възможностите на ПМС № 66, по което работят 18 
извънщатни бройки, на които бяха назначени нискоквалифицира-
ни работници като чистачки, общи работници, работници по под-
дръжката и пазачи по противопожарна охрана.

Списъчният брой на служителите към 31.12.2014 г. е 253, от 
тях 210 жени и 2 майки. През 2014 г. служителите, постъпили на 
работа в Библиотеката, са 24, а напусналите по различни причини 
са 33, от тях: поради изтичане на изпитателния срок и срока на до-
говора – 7 бр., по взаимно съгласие и с предизвестие – 18 бр., със 
завършване на определена задача и по заместване – 6 бр., прекра-
тяване на ТД срещу обезщетение – 1 бр. и поради смърт на служи-
теля – 1 бр.

брой персонал в структурните звена на библиотеката

СТРУКТУРНО ЗВЕНО бРОЙ
Общо* 242
1. Дирекция 6
2. Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство 22
3. Направление „Национална библиография“ 40
4. Направление „Специални колекции“ 12
5. Направление „Библиографско и информационно обслужване“ 13
6. Направление „Комплектуване на фондовете“ 14
7. Направление „Каталогизация“ 26,5
8. Направление „Библиотечно обслужване“ 39
9. Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ 17
10. Отдел „Връзки с обществеността и БК“ 4
11. Направление „Информационни технологии“ 4
12. Направление център COBISS 7
13. Издателство на НБКМ 6
14. Отдел „Финансово-счетоводна дейност“ 4
15. Сектор „Личен състав“ 3
16. Сектор „Административно-стопански“ 6
17. Печатна база 5
18. Направление „Дигитална библиотека“ 6,5
19. Копирен център 7

*Към 31.12.2014 г. НБКМ има 18 броя извънщатен персонал по ПМС № 66
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Структура на персонала
За постигане на по-добра ефективност при изпълнение на 

дейностите в Библиотеката през 2014 г. настъпи необходимост 
от промени в организацията на работата и на работните места в 
някои направления и сектори, което наложи извършването на 11 
броя трансформации на длъжности, с цел оптимизиране на дей-
ността на съответните структурни звена като по важните от тях са: 

– обособяването на още една щатна бройка в отдел „Връзки с 
обществеността“;

– трансформирането на бройката „специалист ЧР“ в „експерт 
ЧР“;

– предвид увеличаването на дейността и отговорностите на 
експертите в център COBISS там беше прибавена още една щатна 
бройка, а две от съществуващите бяха трансформирани от длъж-
ност „библиотекар-експерт“ в длъжност „главен библиотекар“;

– с оглед на провеждането на конкурс и назначаването на 
служител с образователна степен „доктор“ на длъжността „ръко-
водител стратегическо планиране“ на направление „Консервация, 
реставрация и опазване на фондовете“, изискванията към длъж-
ността бяха променени;

– с цел подобряването на работата към отдел „Депозит“ на 
направление „Национална библиография“, беше обособен нов 
сектор „Подготовка на депозитен списък“, състоящ се от две щат-
ни бройки, които бяха преместени от сектор „Контрол по изпълне-
нието на ЗЗД“ и др.

Всички трансформации и преструктурирането на щата бяха 
направени с цел намаляване на административния капацитет и 
увеличаване на експертното начало в структурата на НБКМ.

 Персонал по вид

ВИД бРОЙ

Общо 242

Професионален библиотечен 
персонал* 121

Друг квалифициран персонал 68

Друг персонал 53
* Отчитат се длъжностите: главен библиотекар, библиотекар-експерт, 

библиотекар, главен библиограф и библиограф експерт 

Възрастова структура на персонала
Възрастовата структура на персонала в сравнение с 2013 г. се 

запазва. Най-много са служителите от 41 до 55 години – 91, следва 
групата на 56–63-годишните – 78 броя, от 25 до 40-годишните са 
63 бр., над 63 години – 6 броя и до 25 години – 4 броя.

Въпреки че през изминалата година не се отчита увеличаване 
броя на служителите от по-младите възрастови групи, повечето 
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служители, които бяха назначени през 2014 г., са в групата между 
25 и 40 г. Към тази група спадат и двама новоназначени млади и 
експертно подготвени „Ръководители стратегическо планиране“: 
на направление „Дигитална библиотека“ и на направление „Кон-
сервация, реставрация и опазване на фондовете“, което показва 
стремежа на ръководството за попълване на щата с млади и добре 
подготвени специалисти с висше образование, защото длъжности-
те в НБКМ изискват висококвалифицирани кадри. 

Обучение и квалификация на персонала
Качественото изпълнение на всички дейности в НБКМ изис-

ква както въвеждащо обучение на новопостъпилите служители, 
така и непрекъснато повишаване на квалификацията на кадрите, 
поради което има желание за обучение и от страна на ръковод-
ството и от страна на служителите. За съжаление в бюджета на 
Библиотеката не са предвидени средства за квалификация и външ-
но обучение на персонала. Що се отнася до курсовете, които орга-
низира Обучителен център COBISS, през 2014 г. не бяха проведе-
ни такива, поради насищане с квалифицирани кадри в тази област.

На основание чл.12, ал. 2 от Наредба № 4/1998 г. за обуче-
нието на представителите в комитетите и групите по условия на 
труд в предприятията бе проведено обучение на членовете на КУТ 
във връзка с организацията на дейността на ЗБУТ в НБКМ на 
24.11.2014 г. Лектор на обучението беше лекар от служба трудова 
медицина („Ергомед 22“ ООД).

Всички участници в обучението получиха удостоверения 
за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на 
труд.

Остава и необходимостта от повишаването на знанията и 
уменията на служителите при работа с компютър, както и въз-
можността за други видове квалификация като езикови курсове, 
такива по трудовоправни проблеми и др., които да ги мотивират в 
работата им и да подобрят познанията им в тези сфери.

 Продължиха последователните усилия за повишаване зна-
нията и уменията на сътрудниците, тъй като разнообразните дей-
ности по информационното обслужване изискват непрекъсната 
квалификация. През изминалата година сътрудници на направ-
ленията, ангажирани с обслужването, взеха участие в различни 
форуми – ХХІІІ национална конференция на ББИА, националната 
годишна среща на Българския информационен консорциум, го-
дишната конференция на COBISS Net, Националната библиотечна 
седмица, Националната конференция на УниБИТ и др. Сътрудни-
ци на „Библиографско и информационно обслужване“ участваха 
в семинар на тема „Привилегията да сме информирани: новите 
продукти на ProQuest, CABI и Maney Publishing“, организиран 
от БИК, в конференция на тема „Необходими ли са промени в 
законодателството за достъп до информацията“, организирана 
от Програмата за достъп до информацията, както и в срещата с 
представители на Web of Science, на която бяха представени нови 
възможности на системата. Във връзка с предоставения пробен 
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достъп до базите данни Maney Publishing, Cambridge Univ. Press, 
Taylor & Francis Online, eBook Academic Collection, eBook Business 
Collection и East View всички сътрудници на направлението се за-
познаха с техните информационни възможности. Сътрудниците 
на направленията се запознаха и с възможностите на базата Press 
Reader по време на презентацията на нейния представител в Биб-
лиотеката. 

Персонал по образование

ОбРАЗОВАНИЕ бРОЙ

Персонал с висше образование
– от тях с библиотечна квалификация

189
143

Персонал със средно образование
– от тях с библиотечна квалификация

53
8

Общо 242

Финансиране
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е дър-

жавен културен институт с национално значение – второстепенен 
разпоредител с бюджет към министъра на културата, на основание 
Закона за обществените библиотеки в сила от 06.07.2009 г., изм. 
ДВ. бр. 68 от 02.08.2013 г. и ПМС № 14/31.01.2011 г. за определя-
не на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет 
в Министерството на културата. 

 Финансирането на културния институт се осъществява чрез 
бюджет по две направления:

 • от собствени приходи;
 • от субсидия. 
 Законодателно параметрите се регламентират със Закона 

за държавния бюджет на РБ за 2014 г., Обн. ДВ. бр. 109 от 20.12. 
2013 г., доп. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г., а изпълнението с ПМС 
№ 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на ДБ на РБ за 2014 г., Обн. 
ДВ. бр. 8 от 28 януари 2014 г. Бюджетите се съставят и одобряват 
година за година, като бюджетната година е в рамките на една ка-
лендарна такава.

 Структурата на Бюджета е на годишна база, разпреде-
лена месечно на 12 месеца (на 4 тримесечия). Тя е следната:

 • Приходи – собствени и привлечени (дарения и финанси-
рания по спечелени проекти), данъци (ДДС) със знак (-), намаля-
ващи брутните стойности на плануваните приходи от наеми;

 • Разходи – от собствени приходи; субсидирани разходи; 
 • Субсидия – разликата между планираните приходи и 

лимитираните разходи.
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За 2014 г. по ЗДБ на НБКМ: 
 плановите приходи са 202 000 лева; 
 плановите разходи са 2 722 644 лева;
 плановата субсидия е 2 520 644 лева.
В сумата на лимитираните годишни разходи се включва и су-

мата на плановите годишни приходи.
 Отчетността в бюджетната сфера се осъществява на ка-

сова и на начислена основа, съгласно Закона за публичните фи-
нанси, в сила от 01.01.2014 г., Обн. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г.: 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбю-
джетните сметки и фондове форма В-3, определен по форма и 
съдържание от МФ на основание чл. 166, ал. 2 от ЗПФ – по пара-
графи и подпараграфи на ЕБК за бюджетната година до всяко 4-то 
число на месеца ежемесечен кратък и до всяко 4-то число на ме-
сеца, следващ отчетното тримесечие – тримесечен разширен.

2. Финансов отчет – Оборотна ведомост и Баланс – на 
всяко тримесечие – по счетоводни сметки на синтетично и анали-
тично ниво, определен по форма и съдържание от МФ на основа-
ние чл. 166, ал. 2 от ЗПФ, съгласно Счетоводната политика на МК, 
НСчС, МСчС и Индивидуалния сметкоплан на НбКМ, утвър-
ден от директора – до всяко 4-то число на месеца, следващ отчет-
ното тримесечие, заедно с Касов отчет В-3 – разширен.

 Прилага се системата на двустранно счетоводство по смет-
ки и параграфи, чрез счетоводен програмен продукт Скиптър-I 
– последна версия, на фирма „Ада-Софт“ ООД, обслужващ сче-
товодната отчетност, включително модули В-3, ЕКВА-равнение 
и SALZ. Автоматизирането на дейността обхваща Модул Факту-
риране – Читателски карти, Копирен център и ФСД, Модул Каса 
– Читателски карти, Копирен център и ФСД, Модул Счетовод-
ство, Модул за интегрирани Заплати към Скиптър-I – на фирма 
„Омега Тим България“ ЕООД, Модул за интегрирана Складова 
програма за Основен склад; склад „Готова продукция“; склад 
„Стоки – (Книги)“; склад „Материали производство – (Печатна 
база); склад „Консигнатор-Йорданка Стоилова“, Модул „ДДС“, 
Отчитане на Националния библиотечен фонд, Изготвяне на 
касовите и финансовите отчети към Министерството на култу-
рата с връзка към макетите на Министерството на финансите. 

 През 2014 г. бе внедрена и изградена цялостната софтуер-
на система, която обхваща входа и изхода на бюджетните, ико-
номическите и стопанските процеси и взаимоотношения, като 
техният контрол е водеща функция и приоритет за ръководство-
то и финансово-счетоводния екип на НБКМ. 

 Във връзка с финансирането на НБКМ с писмо № 91-00-7/ 
12.03.2014 г. на Министерството на културата е утвърден Бюдже-
тът и месечното разпределение на Национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2014 г. Регулярно през годината са 
инициирани писмени мотивирани искания – уведомителни писма 
по определена структура, за възникнали законови обстоятелства 
от корекции по бюджета на НБКМ, които го превръщат по струк-
тура в Уточнен план – годишен.
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През 2014 г. са извършени следните корекции по бюджета, 

както следва:
1. С писмо № 04-06-105/30.04.2014 г. – корекция за 5448 лв. 

в увеличение частта на разходите по §10-00 Издръжка от частта на 
приходите от дарения в страната §45-00, §§45-01.

2. С писмо № 04-06-103/14.05.2014 г. – корекция за 2521 лв. 
в увеличение на частта на разходите от неусвоени средства от да-
рения по програмата „Осинови книга“, получени през 2013 г. по 
§10-00 Издръжка, §§ 10-15 Материали от частта на трансферите – 
субсидия.

3. С писмо № 18-09-60/28.05.2014 г. – корекция за 820 лв., на 
основание ПМС № 56 / 14.03.2014 г. и утвърдена от министъра на 
културата План-сметка за провеждане на честванията във връзка 
със 100-годишнината от рождението на Борис Христов и органи-
зирането на изложба, в увеличение частта на разходите по §10-00 
Издръжка от частта на трансферите – субсидия.

4. С писмо № 18-00-65/05.06.2014 г. – корекция за 4000 лв., 
във връзка с тържественото отбелязване на 11 май – патронния 
празник на НБКМ и професионалния празник на библиотечните 
и информационните работници, и организираната изложба „Май-
ските православни празници в българския календар“, в увеличе-
ние частта на разходите по §10-00 Издръжка от частта на трансфе-
рите – субсидия.

5. С писмо № 04-06-150/18.07.2014 г. – корекция за 500 лв. в 
увеличение частта на разходите по §10-00 Издръжка от частта на 
приходите от дарения в страната §45-00, §§45-01.

6. С писмо № 92-00-403/25.09.2014 г. – корекция за 1300 лв. 
в увеличение частта на разходите по §10-00 Издръжка във връзка 
със спечелен конкурс и сключен договор № 89-5/ 02.06.2014 г. с 
Национален фонд „Култура“ за целево финансово подпомагане 
по програма „Критическа литература“ от частта на трансферите 
§61-00, §§61-09 – от субсидия.

7. С писмо № 18-00-138/08.10.2014 г. – корекция за 20 000 лв. 
във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК, в намаление на 
частта на разходите по §10-00 Издръжка и в намаление на частта 
на Трансферите §61-00, §§61-09 – от субсидия.

8. С писмо № 18-00-142/27.10.2014 г. – корекция за 1905 лв. 
в увеличение частта на разходите по §10-00 Издръжка от частта на 
приходите от дарения в страната §45-00, §§45-01.

9. С писмо № 18-00-182/31.10.2014 г. – корекция за 16 700 лв. 
във връзка със спечелен пилотен проект на Британската библиоте-
ка – „Малцинствените периодични издания на османотурски език 
в България“ за 7690 английски лири в левовата им равностойност 
от 18 555.97 лв.; получен банков превод по транзитната сметка на 
НБКМ от 6921 английски лири в левовата им равностойност от 
16 700.37 лв., като останалите 769 английски лири в левовата им 
равностойност от 1855.60 лв. ще бъдат преведени след представя-
нето на финалния отчет, в увеличение частта на разходите по   
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала за 
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3318 лв. с прилежащите осигурителни вноски, по §10-00 Издръж-
ка за 8882 лв., по § 52-00 Придобиване на дълготрайни мате-
риални активи за 4500 лв. от частта на приходите от дарения от 
чужбина §46-00, §§46-70.

10.  С писмо № 18-00-187/13.11.2014 г. – корекция за 116 000 лв. 
във връзка с ПМС № 359/2014 г. за одобрени допълнителни сред-
ства за неотложни целеви разходи в увеличение на частта на раз-
ходите по §10-00 Издръжка, §§10-16, от частта на трансферите 
§61-00, §§61-09 – от субсидия.

11.  С писмо № 18-00-188/19.11.2014 г. – корекция за 1000 лв. 
в увеличение частта на разходите по §10-00 Издръжка от частта на 
приходите от дарения в страната §45-00, §§45-01.

12.  С писмо № 18-00-194/26.11.2014 г. – корекция за 1230 лв. 
в увеличение частта на разходите по §10-00 Издръжка, §§10-15, 
§§10-20 от частта на трансферите §61-00, §§61-09 – от субсидия, 
във връзка със спечелен проект по програма „Помощ за кни-
гата“ и сключен договор за финансова помощ № РД 11-06-192 
/25.09.2014 г. с МК за издаване и разпространение на книга.

13.  С писмо № 18-00-196/28.11.2014 г. – корекция за 9000 лв. 
във връзка с ПМС № 314/03.10.2014 г. за одобряване на допълни-
телни целеви разходи/трансфери за обновяване на фондовете на 
НБКМ в увеличение на частта на разходите по §10-00 Издръжка, 
§§ 10-14, §§10-20 от частта на трансферите §61-00, §§61-09 – от 
субсидия.

14.  С писмо № 18-00-233/30.12.2014 г. – корекция за 8670 лв. 
в увеличение на частта на разходите по §10-00 Издръжка за    
6000 лева, § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персо-
нала за 2670 лв. от частта на трансферите §61-00, §§ 61-01 Транс-
фери между бюджети – получени трансфери (+) – от субсидия, 
във връзка с получен трансфер за 6000 лв. от БАН по повод чест-
ването на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български, съ-
гласно сключен Договор № ДУ-16/29.04.2014 г. и получен транс-
фер за 2670 лв. от СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно сключен 
Договор № 51/01.03.2013 г., Наш № 6а/01.03.2013 г. за сътрудни-
чество.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – Приходи: Анализ на изпълнението на 
приходите:

Постъпилите приходи на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ към 31.12.2014 г. са в размер на 260 800 лв., 
което представлява 13,86% над утвърдения за 2013 г. годишен раз-
мер от 229 053 лв., или с 31 747 лв. преизпълнение на приходите 
над плануваните. Съпоставени с отчетените постъпления за съ-
щия период на 2013 г., приходите бележат спад от 16,9944% или са 
постъпили с 44 321 лв. по-малко. 

 Разпределение на приходите по параграфите от ЕБК е както 
следва:

 §§24-04 – общо в размер на 97 311 лв., което представлява 
37,31% от общия размер на реализираните приходи. Това са при-
ходи, реализирани от част от основната дейност на културния ин-
ститут:
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 * от продажба на читателски карти и услуги на НБКМ         

84 409 лв.;
 * от абонамент на списанието на НБКМ 3510 лв.;
 * от специализирани издания на НБКМ  9392 лв.;
 §§24-05 – приходи от наеми на имущество – 117 820 лв., ко-

ето представлява 45,18% от общия размер на реализираните при-
ходи:

 * приход от отдаване под наем на 488.20 кв.м от собствения 
си недвижим имот, публична държавна собственост в североза-
падната част на НБКМ, приземен етаж;

 * приход от отдаване под наем на 8 кв.м незастроена площ 
на ЕТ „Демхрис – Стефка Тишинова“, находяща се на алеята към 
Централен вход на НБКМ и ул. „Шипка“;

 * приход от отдаване под наем на недвижим имот – апарта-
мент; 

 * приход от отдаване за ползване на терен на определено 
място на I и партерен етаж в сградата на НБКМ за монтиране на   
2 (два) броя кафе-машини;

 §§25-01 – такси за административни и други услуги и дей-
ности – 45 644 лв., което представлява 17,50% от общия размер 
на реализираните приходи.

 §§36-19 – други неданъчни приходи – 464 лв., което пред-
ставлява 0,17% от общия размер на реализираните приходи:

* приходът е от предадени вторични суровини: хартия и ме-
тал.

§§37-01 – внесен ДДС – 24 205 лв. В сравнение със същия 
период на предходната година – внесен ДДС повече с 4348 лв. 

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има 
просрочено задължение във връзка с регистрация по ДДС от 
135 968.07 лв. Причините за възникването на задължението са на 
основание направена проверка и издаден ревизионен акт за задъл-
жителна регистрация по ДДС в сила от 2005 г. 

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е об-
жалвала ревизионния акт, като е завела дело, което към днешна 
дата вече е приключило. Но въпреки предоставените материали 
съдебното решение е, че Библиотеката трябва да заплати сред-
ствата, описани по акта, решението е окончателно и влиза в сила 
от 04.06.2012 г. Към този момент в Библиотеката няма постъпил 
изпълнителен лист на основание делото. Без изпълнителен лист от 
страна на НАП, Библиотеката не би могла да преведе дължимата 
сума. Това може да стане при връчване на изпълнителен лист, в 
който да бъде изрично указана сумата, срокът и къде да бъде пре-
ведено задължението. Давностният срок е 5 години по закон.

§§37-02 – Внесен данък върху приходите от стопанска дей-
ност на бюджетните предприятия – 3287 лв. В сравнение със     
същия период на предходната година – внесен данък приходи    
674 лв., което се дължи на промяната в естеството на отчитане      
и периодите на внасяне на този вид данък в РБ.

§§45-01 – Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно по-
лучени суми от страната – 10 353 лв., по-големите от които са:

 * Американска фондация за България – 4500 лв.;
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 * „Глобал Дрийм“ ЕООД  – 2000 лв.;
 * Николай Орлинов Колев  – 1905 лв.;
 * Бългериън Юнифайд Продакшън Организейшън ООД – 

1000 лв.;
 * Боряна Велчева  – 548 лв.;
 * Венцислав Янчев Велков  – 400 лв. 
§§46-70 Други текущи дарения, помощи и други безвъзмезд-

но получени суми от чужбина – 16 700 лв. във връзка със спече-
лен пилотен проект на Британската библиотека – „Малцинствени-
те периодични издания на османотурски език в България“ за 7690 
английски лири в левовата им равностойност от 18 555.97 лв.; по-
лучен банков превод по транзитната сметка на НБКМ от 6921 ан-
глийски лири в левовата им равностойност от 16 700.37 лв., като 
останалите 769 английски лири в левовата им равностойност от 
1855, 60 лв. ще бъдат преведени след представянето на финалния 
отчет. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – Разходи: Анализ на изпълнението на 
разходите:

Общият размер на разходите по отчета за касовото изпъл-
нение В-3 на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ към 31 декември 2014 г. е 2 867 334 лв., което представлява 
99,79% от уточнения годишен план от 2 873 238 лв., или 5904 лв. 
икономия в частта на общите разходи. В сравнение със същия 
период на миналата година при годишен размер на касовите раз-
ходи от 2 943 849 лв., намалението на разходите е с 2,6685% или с 
76 515 лв.

От структурна гледна точка разпределението на разходите е 
следното:

 § 01-00 – Заплати
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2014 г. са 

1 765 764 лв., което е 99,97 % от уточнения годишен план и 61,58% 
от общия размер на разходите. В сравнение със същия период на 
миналата година, когато разходите за заплати са 1 767 789 лв., на-
малението спрямо отчета за предходната година е 2025 лв. 

В обхвата на минималната РЗ за 2014 г. попадат в НБКМ 17 
щатни бройки и 18 нещатни длъжности по ПМС № 66 / 1996 г.

 § 02-00 – Други възнаграждения
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2014 г. са        

181 201 лв., което е 22 713 лв. или 14,33% преразход над уточне-
ния годишен план.

86 766 лв. са изразходвани за нещатен персонал нает по тру-
дови правоотношения – ПМС № 66/1996 г.; 

22 158 лв. са изразходвани за изплатени възнаграждения по 
извънтрудови правоотношения;

8835 лв. са изплатени за СБКО;
45 791 лв. са изразходвани за изплатени обезщетения за пер-

сонала, с характер на възнаграждение по КТ; 
17 651 лв. са изразходвани за изплащане на първите 3 дни 

болнични от работодател. 
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 § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работа-

датели
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2014 г. са        

339 117 лв., което е 96,23% от уточнения годишен план или 
13 297 лв. икономия от плануваните средства по бюджета.

 §§05-51 – Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 
Прилага се системата на безналично централизирано разплащане. 
Спазено е съотношението работодател/работник от 60:40. Отчете-
ните разходи са в размер на 217 306 лв.

 §§05-60 – Здравноосигурителни вноски от работодател – от-
четените разходи са в размер на 92 841 лв., изчислени при съотно-
шение 60:40 от дължимите 8% от сигурителния доход на изплате-
ните възнаграждения.

 §§05-80 – Вноски за допълнително задължително осигуря-
ване – изплатените разходи за родените след 1959 г. са в размер на 
28 970 лв.

§ 10 Издръжка
Разходите за издръжка са в размер на 556 121 лв., което пред-

ставлява изпълнение от 97,93% от утвърдения годишен размер и 
са 19,39% от общия размер на разходите. Това са основно разхо-
дите за вода, горива, ел. енергия, външни услуги, материали, кни-
ги за библиотеките и др.

Най-голям относителен дял спрямо общия размер на извър-
шените разходи за издръжка през 2014 г. имат следните видове 
разходи:

  §§10-14 – учебни и научноизследователски разходи и 
книги за библиотеките – 8612 лв. или 1,55%;

  §§10-15 – материали – 50 041 лв. или 9,00%; 
  §§10-16 – вода, горива и енергия – 238 417 лв. или 

42,87%;
  §§10-20 – разходи за външни услуги – 214 816 лв. или 

38,63%;
 От тях през 2014 г. са платени към фирма Доби Прес ЕООД 

– сумата от 14 585,21 лв. за български абонамент, сумата от 
320.94 лв. за платен чуждестранен електронен абонамент към 
GALE – CENGAGE Learning. 

 През 2014 г. е изплатена също така и сумата от 23 231.12 лв. 
по наредените международни валутни преводи за COBISS – ко-
оперирана онлайн библиографска система и услуги, която се под-
държа от Института за информационни науки (IZUM) в гр. Мари-
бор, Словения. 

 През 2014 г. към семейството на кооперираната онлайн биб-
лиографска система и услуги на „Изум-Кобис“ бе присъединена и 
РБ „Дора Габе“ с Договор за пълноправно членство в COBISS.BG 
чрез плащане от 1955.83 лв. през транзитната сметка-разпредели-
тел на НБКМ, като национален методолог. 

  §§10-30 – текущ ремонт – 17 025 лв. или 3,06%;
  §§10-51 – командировки в страната – 2886 лв. или 

1,00%;
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  §§10-52 – краткоср. командировки в чужбина – 7507 лв. 

или 1,35%;
  §§10-62 – разходи за застраховки – 3102 лв. или 1,00%;
  §§10-92 – разходи за договорни санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и разноски – 11 133 лв. или 2,00%;
  §§19-81 – платени общински данъци, такси, наказател-

ни лихви и административни санкции – 8198 лв. или 1,47%;
 
 § 46-00 – Разходи за членски внос – изплатени общо     

8573 лв., от тях 8 163,46 лв. за членски внос към международни-
те организации – IFLA; CENL; ISBN; ISSN; ISMN; Европей-
ската библиотека – The European Library, от тях 410 лв. член-
ство към български организации – бИС, ббИА и бИК.

 За капиталови разходи по §§ 52-00 – Придобиване на 
ДМА са изразходвани общо 8360 лв., което е едва 1,5% от раз-
ходите по издръжка или 0,29% от общия размер на разходите, от 
които:

 §§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 2863 лв. за 
1 бр. преносим компютър Dell по проект „Британска библиоте-
ка“. На „Инфо Трейд“ ЕООД София за 2048 лв. и 2 бр. хард диска 
„Диджитек“ ООД София за 815.00 лв.

 §§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съ-
оръжения – 5497 лв., от тях 1 бр. полиестерна кабина за охрана 
– контейнер (сандвич) панел на „Балкан Контейнер“ ООД за 2520 
лв.; 1 бр. фотообектив Canon ef 28-135 mm за Дигитална библи-
отека на „Фото синтезис“ ЕООД за 1442 лв. и 1 бр. фотоапарат 
Canon 700d kit (18-55 mm is stm) – по проект „Британска библио-
тека“ на „Бест електроникс“ ЕООД София за 1535 лв.

Въпреки положените усилия и предприети мерки от страна 
на ръководството, НБКМ остана с неразплатени разходи и 
просрочени задължения към доставчици и контрагенти общо за 
84 924.83 лв.

От тях едно просрочено задължение към Столична община – 
Район „Оборище“ за ТБО за 2014 г. – промили върху отчетната ст/
ст на имота, съгласно Декларация по чл. 17 в размер от 21 229.49 
лв. Това е факт, поради неподадена Декларация по чл. 23, ал. 1 от 
предходния финансово-счетоводен екип, изцяло сменен в края на 
2013 г., и неразплатена към момента поради ограничения и недос-
татъчен бюджет за 2014 г. 

По балансова с/ка 4010 крайното кредитно салдо е 59 910.75 лв., 
формирано от неразплатени разходи в края на годината по контра-
генти за външни услуги по договори за сумата от 63 695.34 лв., 
като разликата до салдото е от 3784.59 лева е надплатена по ф-ри 
към Софийска вода и Виваком/БТК. Аналитичната разшифровка 
на с/ка 4010 за 2014 г. по контрагенти на просрочените задълже-
ния е следната: 

1. „Асансьор Сити“ ЕООД от 480.00 лв.; 
2. „Бикам“ ООД от 27 381.19 лв.; 
3. „Булсист БГ“ ООД от 2592.00 лв.; 
4. „Доби Прес“ ЕООД от 14 585.21 лв.; 
5. „Пали Травъл“ ЕООД от 500.00 лв.; 
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6. „Пауър Нет“ ЕООД от 7200.00 лв.; 
7. „Райс“ ЕООД от 7728.94 лв.; 
8. „Файертех Инженеринг“ ЕООД от 1188.00 лв.; 
9. „Ада Софт“ ООД от 2040.00 лв.
 В края на 2014 г. бе извършена пълна годишна инвентариза-

ция на активите в НБКМ – ДМА, ДНА, материалните запаси и го-
товата продукция. Констатираният брак от комисиите бе надлежно 
и документално отразен чрез предаване на вторични суровини и 
чрез предаване на лицензирана фирма за приемане на специфични 
отпадъци. 

 През 2014 г. по Дебитните обороти на с/ка 2039 Други сгра-
ди е отразена сумата от 170 882.09 лв., която представлява 3 броя 
сгради (бивши военни складове) за основни книгохранилища, във 
връзка с РМС № 135 от 14 март 2014 г., на основание Заповед № 
РД09-206/24.04.2014 г. на министъра на културата и Протокол за 
предаване на имот – държавна собственост от 25.04.2014 г. и по 
Дебитния оборот на с/ка 2010 Прилежащи към сгради и съо-
ръжения земи сумата от 28 179.90 лв. – придобитият и заведен 
поземлен имот към сградите с идентификатор 14831.6542.647, 
находящ се в гр. София, Район „Панчарево“, с. Герман, местност 
Кавгалията с площ от 10 437 кв.м. Предстои тяхната адаптация 
чрез основен ремонт, за да се въведат в експлоатация, етажират и 
стелажират.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ – Трансфери: Анализ на трансферите:
По § 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски и 

данъци – Прилага се системата на безналично централизирано 
разплащане, като изразходваните трансферни средства по касов 
отчет към 31.12.2014 г. са 731 773 лв.

 §§ 69-01 Трансфери за поети ДОД на физически лица –     
149 506 лв.;

 §§ 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО – 
377 048 лв.;

 §§ 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО – 
153 494 лв.;

 §§ 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО 
– 51 725 лв.

 Общата субсидия по Уточнен план е 2 644 185 лв., а по отчет 
2 606 534 лв. Реализирана бе икономия на бюджетна субсидия от 
37 651 лв. за 2014 г. 

 

Административно-стопанска дейност

Осигуряване на законността и ефективното протичане на 
дейностите в библиотеката

Договорни отношения:
 • Оформени бяха на 73 договора с юридически и физи- 

чески лица, от които за доставки и услуги – 19 бр.; за културно 
сътрудничество – 7 бр.; за дарения – 10 бр.; граждански договори 
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– 30 бр.; за наем – 1 бр.; за продажба – 1 бр.; за финансиране на 
проекти – 3 бр.; по ЗОП – 2 бр.

 • Сключени бяха 18 бр. анекси и допълнителни споразу-
мения към различни по вид договори.

 • Беше Проведена процедура по сключването на нов КТД 
и вписването му в Инспекцията по труда.

Текущо се работи по 3 бр. дела както следва:
 • изп. дело № 2143/2001 г. към СРС – спечелено от 

НБКМ;
 • обжалване на решение № 64/07.02.2014 г. на Комисията 

за защита от дискриминация;
 • гр. дело № 43190/2014 г. по описа на СРС.
Бяха проведени законоустановените процедури по търсене на 

дисциплинарна отговорност и налагането на наказания при нару-
шения на:

 • трудовата дисциплина (за най-тежкото, от които има и 
предложение за прекратяване на ТД на служител по чл. 331 от КТ);

 • чл. 3 и чл. 8 от Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения (съставени са наказателни постано-
вления);

 • правилата за обслужване на потребителите (на читател е 
отнета читателска карта за срок от една година).

Текущо бяха решавани различни правни проблеми и беше 
провеждан контрол за правилното прилагане на българското зако-
нодателство чрез изготвяне на мнения, становища и справки. 

Беше осъществявано непрекъснато взаимодействие с ръково-
дители на направления, длъжностни лица от органите на изпълни-
телната и съдебната власт, както и с представители на институции 
по линията на договорни връзки и взаимоотношения.

Стопанска дейност

Снабдяване. Снабдяването се извършва чрез заявка от ръко-
водителя на отделите след утвърждаване от главния счетоводител.

Складово стопанство. Стриктно се изготвят отчет за мате-
риалите, влизащи и излизащи от основния склад и склад готова 
продукция, засечен със счетоводството. Участва се в инвентариза-
цията на двата склада и ДМА. Изготвят се протоколи за получава-
не на всякакъв вид материали без фактура.

 Периодично се извършват справки със счетоводството. Води 
се отчетност на склад „Готова продукция“ и „Основен склад“, об-
работват се и се отчитат документално във ФСД. Беше инсталира-
на специална складова програма. Извършват се директни продаж-
би на клиенти и се дават издания за продажба в книжарницата на 
НБКМ. Към склад „Готова продукция“ се изпълнява абонамента 
за списание „Библиотека“ на РИО. Изготвят се документи за або-
намента и неговото разпространение.

 Ел. инсталации. Извършен е ремонт на всички налични 
ел. уреди от нашата компетентност. Измерени са напреженията 
на трафопоста. Отчитана и протоколирана е консумацията на на-
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емателите. Пожароизвестителната и охранителна инсталация се 
поддържат абонаментно по договор. Поддръжка и ремонт на пет 
читателски апарата. Възстановени са ел. захранвания, повредени 
от течове на покрива.

 Ремонтите се изразяват в подмяна на лум. пури, ел. крушки, 
стартери, ел. контакти, разклонители, ел. ключове, изтегляне (под-
мяна) на ел. проводник. Възстановени са системите за управление 
на климатизацията на читалните. Изпълнени общо 146 заявки за 
ремонти.

 Отопление и вентилация (ОВ). Отстраняване своевремен-
но на течове и възникнали дефекти по инсталацията. Периодично 
обезвъздушаване на инсталацията. Възстановяване на системите 
за автоматично поддържане налягането в инсталацията.

 Водоснабдяване и канализация (ВиК). Подмяна на глави 
за батерия, ръкохватки за чешма, подмяна и ремонт на тоалетни 
казанчета, смяна на гумички за уплътнение, отпушване на канали, 
подмяна на тоалетни дъски, укрепване на тоалетни чинии.

Сграден фонд. Ремонт и подмяна на счупени прозорци. Те-
куща поддръжка на врати, шкафове, маси, бюра, столове. Монти-
ране на нови брави и ремонт на стари, подмяна на обков за брави 
и патрони за брави, смяна на катинари, смяна на мивка. Ремонт на: 
37 стая – укрепване на под и поставяне на нов балатум; Карти и 
графика – поставяне на нови полици, сглобяване и монтаж на ме-
тални стелажи; ремонт на столове в Каталожен хол; изграждане на 
нова ВиК инсталация в ст. 17 – ламинатор, изкърпване, измазване, 
шпакловане и боядисване на северен коридор – приземие. Ремонт 
на ст. 20 – ВПБЗН – изливане на бетонова замазка, изкърпване на 
стени и боядисване. Ремонт, подмяна и монтаж на нови водосточ-
ни тръби и улуци. Оглед и почистване на улуците и водосточните 
тръби на двете сгради в с. Герман. Авариен ремонт на покрив от 
поликарбонат над читалните. Организиране на транспорт и превоз 
на пакети с книги от НБКМ до хранилището в кв. Изгрев. 

Демонтаж и монтаж на корнизи за пердета. Ремонт на черчеве-
та. Сваляне, пране и закачване на пердета в читалните и някои стаи. 
Отдела участва в подреждане на изложбени маси, пана, столове, при 
организиране на изложби, представяне на книги, концерти и др., ор-
ганизирани от отдел „Библиотечна координация“. Своевременно се 
премахваха всички бракувани материални архиви от коридорите и в 
пространството зад решетките в източната част. Извършена бе под-
мяна на противопожарните шлангове и хидранти в сградата. Изпъл-
нени са общо 199 заявки за ремонти по сградния фонд. 

Снабдяване и автотранспорт. Транспортните услуги се из-
вършват с нает транспорт и лек автомобил от двама шофьори.

Хигиена. Ежедневно се поддържа хигиената в Библиотеката 
от наличните хигиенистки. Направени бяха постъпки за наемане 
на външна фирма за почистване на публичните части и бе прове-
дена процедура за избор на изпълнител.

Охрана. Външна фирма осигурява денонощната охрана и 
пропусквателния режим на главния вход. Външна фирма осигуря-
ва денонощната охрана на сградите за хранилище в с. Герман.
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Н. Пр. г-н Микола Балтажи, 
посланик на Украйна в България, 

представя фотоизложбата на 
Мариана Харди „Майдан“

Откриване
на Националната изложба 

„Яворов и Македония“

Представяне на книгата 
„Яворов и Македония“

Откриване 
на изложбата 
„Очите на надеждата“



10
0

Откриване на документалната изложба 
„Духовното наследство на 

Учителя Петър К. Дънов. По повод 
150 години от рождението му“

Откриване на изложбата на датския художник Хенрик Ким-Рер

Откриване на изложбата „Одисей пътува 
из Европа. Изложба на „Одисея“ на 

официалните езици на ЕС“

Откриване на изложбата „125 години от 
отпечатването на романа „Под игото“ 

от Иван Вазов и 120 години от излизането 
на първото самостоятелно издание“



10
1

Откриване на изложбата „В едно гнездо“ и 
представяне на брой 16 на сп. „Светилник“, 
в присъствието на Н. Пр. г-н Раджеш Кумар 
Сачдева, посланик на Р Индия в България

ОХАНАМИ – пролетно 
тържество по случай 
цъфтежа на японските вишни.
Временно управляващият 
посланик на Япония в Република 
България г-н Тошио Сугиура 
и детският хор на БНР 
поздравяват гостите

Връчване на годишните награди 
„Рицар на книгата“

Веселин Тодоров – председател 
на Асоциация „Българска книга“

д-р Марин Бодаков – носител 
на приза „Рицар на книгата“, 
категория „Печатни медии – 
вестници и списания“

Годишно информационно събитие 
на оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“



10
2

Представяне на „Българо-
персийски речник“ – първо
издание, в присъствието на 
Н. Пр. д-р Абдулах Ноурузи, 
посланик на Ислямска 
република Иран

Тържествена церемония по повод 
удостояване с отличието 

„Българка на годината 2013“ на името 
на Св. Злата Мъгленска

Посещение на Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан – 
посланик на Франция в София, и гости от Посолството

Посещение на проф. Юлия Кръстева 
в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Представяне на книгите „Сонети“ от 
Уилям Шекспир в три превода – 

на Владимир Свинтила, Валери Петров, 
Евгения Панчева, и „Хамлет“ в преводите 

на Гео Милев, Валери Петров 
и на Александър Шурбанов



10
3

Официално подписване на договор 
за сътрудничество между Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ 
и Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“

„Приказка за вълшебната флейта“ – 
музикално четене на възглавници 

и представянето на българския 
мултимедиен проект

Фокусна дискусия за състоянието 
на читателските практики, 
институциите на четенето 
и пазара на книгата в България

Официално откриване на учебната 
година на Катедра „Библиотекознание, 
научна информация и културна 
политика“, Философски факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“

Коледен концерт в Националната 
библиотека, подготвен от студенти от 
Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“, 
възпитаници на 
проф. д.изк. Румен Нейков
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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. 7 952 238
2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 46 288
3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. 1 032
4. Текущо получавани продължаващи издания загл. 1 600

5. Постъпили в библиотеката и разпределени 
по депозитории депозитни екземпляри брой 294 512

6.
бази данни
– COBISS.BG
– Дигитална библиотека
– други локални бази данни

брой записи
брой записи
брой записи

943 092
11 092

993 135
7. Включени в каталозите каталожни картички брой 8 319
8. Регистрирани читатели брой 12 963
9. Посещения на регистрирани читатели брой 646 594

10. Заети библиотечни материали, в т.ч.:  
- по МЗ и ММЗ рег. ед. 525 015

506
11. Откази на читателите, в т.ч. :

- по МЗ и ММЗ брой 5 411
142

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

брой
брой
брой

13 342
10 456

1 270
13. Реставрирани и консервирани библиотечни 

документи
брой 

листове 18 242

14. Профилактика на фонда лин. м. 105 000

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

брой листове
брой файлове

465 979
52 756

16. Подвързани библиотечни документи тома 3 035
17. Изложби и друга културна дейност брой 123

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

15
30

–
1

18
4

6

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

брой
брой

2
53

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

брой
брой

14
4

21. Проведени заседания на различните 
колективни органи на библиотеката брой 61

22. Щатен състав брой 242

23.

Приходи на библиотеката,
в това число:
– от субсидия
– от собствена дейност
– други

хил. лв.
2 867.0
2 579.0

261.0
27.0

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.

2 867.0
2 286.0
1 838.0

59.0
522.0
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ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
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ПЕРСОНАЛ

1. ПО ВИД

2. ПО ОБРАЗОВАНИЕ

3. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

До 25 години
  – от тях жени

4
2

От 25 до 40 години
  – от тях жени

63
56

От 41 до 55 години
  – от тях жени

91
79

От 56 до 63 години
  – от тях жени

78
61

Над 63 години
  – от тях жени

6
5

Общо
– от тях жени

242
203

    

ВИД БРОЙ

Общо 242

Професионален библиотечен персонал* 121

Друг квалифициран персонал 68

Друг персонал 53

*Отчитат се длъжностите: главен библиотекар, библиотекар-експерт, библиотекар, главен библиограф и биб-
лиограф експерт

ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

Персонал с висше образование
– от тях с библиотечна квалификация

189
143

Персонал със средно образование
– от тях с библиотечна квалификация

53
8

Общо 242
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СТРУКТУРНО ЗВЕНО БРОЙ

Общо 242

1. Дирекция 6

2. Направление „Ръкописно-документално и книжовно 
наследство“ 22

3. Направление „Национална библиография“ 40

4. Направление „Специални колекции“ 12

5. Направление „библиографско и информационно 
обслужване“ 13

6. Направление „Комплектуване на фондовете“ 14

7. Направление „Каталогизация“ 26,5

8. Направление „библиотечно обслужване“ 39

9. Направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ 17

10. Отдел „Връзки с обществеността и бК“ 4

11. Направление „Информационни технологии“ 4

12. Център COBISS 7

13. Отдел „Издателство“ 6

14. Отдел „Финансово-счетоводна дейност“ 4

15. Сектор „Личен състав“ 3

16. Сектор „Административно-стопански“ 6

17. Печатна база 5

18. Направление „Дигитална библиотека“ 6,5

19. Копирен център 7

 *Към 31.12.2014 г. НбКМ има 18 броя извънщатен персонал по ПМС № 66

4. НЕПРЕКЪСНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

брой специалисти, участвали в квалификационни курсове 18

БРОЙ ПЕРСОНАЛ, 
СЪГЛАСНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
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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 
фонда Набавени Отчис-

лени

  1. Книги, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 1 768 463

–
16 193

7 632 168

  2. Продължаващи издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 1 505 586

–
27 375
23 226

864
-

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

Рег. ед. 210 370
–

287
–

 4. Картографски документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 13 126

–
32

–

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

Рег. ед. 52 002
–

153
–

6.

Аудио-визуални документи, в т.ч.
– грамофонни плочи, магнетофонни 
ленти и касети, CD, DVD
– диапозитиви и филми
– видеокасети и филми

Рег. ед.
Рег. ед. 
Рег. ед.

41 858

34 792
6 954

112

14

14
–
–

 7. Ръкописи Рег. ед. 5 555 3

8. Архивни документи, в т.ч.
– снимки и портрети Рег. ед. 3 127 086

72 775
757
337

9. Старопечатни, редки и ценни 
издания Рег. ед. 34 289 2

10. Служебни издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 593 135

–
–
–

11.
Автореферати, дисертации, хабили-
тационни трудове, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед. 42 107
–

1 379
1 377

12. Стандарти и патенти, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 293 269

–
–
–

13. Микроформи Рег. ед. 254 610 –

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

Рег. ед.

Рег. ед.
Загл.

6 707
–

6 707
–

88
29
88
11

15. Издания с брайлов шрифт, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 4 075

–
5
5

ОБЩО
(без бД с дистанционен достъп) 7 952 238 46 288 1032
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СЪСТАВ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧИТАТЕЛИ
(ПО ПРОФЕСИИ)

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

№
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.

8712
1527
1012
1095

4056

1022
2. Студенти 3853
3. Други: 398

ВСИЧКО регистрирани читатели 12 963
в т.ч.:
– читатели научни работници
– читатели жени
– читатели мъже

3124
7089
5874

ВИД ОТЧЕТ

1. Книги 61 607
2. Продължаващи издания 267 620
3. Графични документи 3272
4. Картографски документи  1705
5. Печатни музикални документи 860

6.

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

270
270

–
–

7. Ръкописи 1649

8. Архивни документи, в т.ч.
– снимки и портрети 184 9161 593

9. Старопечатни, редки и ценни издания 1285
10. Служебни издания 434
11. Автореферати, дисертации, хабилитационни трудове 225
12. Стандарти и патенти 25
13. Микроформи 598
14. Електронни документи 22
15. Издания с брайлов шрифт –
16. Служебни (непубликувани) документи 21

ОБЩО 524 509
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БАЗИ ДАННИ

РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ

        
№ 
по 
ред

БАЗИ ДАННИ
Ед. мярка 

бр.
Въведени

2014 г.
Достигнат 

обем

1. COBIB.BG Записи 35 091 943 092

2. Други локални бД Записи 20 789 993 135

3. Дигитална библиотека 1006 11 092

 ОбЩО 56 886 1 947 319

Консервация и реставрация Дезинфекция

Документи Брой 
листове Профилактика Линейни 

метри

Ръкописи от отдел 
„Ръкописи и 
старопечатни книги“

215

Обезпрашаване

Читални 
зали

5600
(3 пъти 

годишно)
Старопечатни книги 
от отдел „Ръкописи и 
старопечатни книги“

7611

Хранилища
29 400
(3 пъти 

годишно)Отдел „български 
исторически архив“ 3350

Отдел „Ориенталски 
сбирки“ 4458

Обезпрашаване 
на новонабавени 

библиотечни документи
Отдел 
„Книгохранение“ 1911

Отдел „Музикални 
и картографски 
колекции“

- 

Дератизация и дезинсекция 
– фирма „Пали Пест 

Протект“ ЕООД

3 пъти 
годишно

Отдел „Официални и 
архивни колекции“ 10

Външни поръчки 687

Общо 18 242 Общо 35 000
(3 пъти)
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ИЗЛОЖБИ И ДРУГА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

ПОДВЪРЗИЯ

 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

25

5

11

9
5
4

1

1

5

II. Друга културна дейност брой 46

III. Екскурзии в библиотеката брой 52

ІV. Посещения на изложби и други културни дейности брой 22 000

Документ

Твърда подвързия Мека подвързия

С цяло облекло 
(кожа/

изкуствена 
кожа)

С частично 
облекло
(кожа/

изкуствена кожа/
текстил)

Мека подвързия
Предпазни папки

Папки за 
пенсионни дела

Брой Листове Брой Листове Брой Листове

Отдел 
„Ръкописи и
старопечатни 
книги“

Ръкописи 1 45 3 135

Старо-
печатни 
книги

68 8741 21 1206 7 485

Отдел „български 
исторически архив“ 6 813 7 1681 31 1640

Отдел „Ориенталски 
сбирки“ 3 379 7 58 12 353

Отдел „Книгохранение“ 2 9 - - - -

Отдел „Музикални и 
картографски колекции“ 1 197 - - 1 70

Отдел „Официални и 
архивни колекции“ - - - - - -

Външни поръчки 2 413 1 10 3 -
Общо 83 10 597 39 1691 54 1710
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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

2867.32930.52996.2

260.8305.1286.6

2606.52625.4
2709.6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2012 2013 2014

Всичко Собствени приходи Субсидия от бюджета

ПРИХОДИ ПО ВИД
(хил. лв)

91%

5%
3%

1%

0%

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

СЪОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ
ПРИХОДИ ПРЕЗ 2014 г.

90%

10%

90%

10%

91%

9%

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

2012

2013

2014

Субсидия от бюджета Собствени приходи
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Съотношение на собствените приходи по години 

Разходи
(хил. левове)

Абсолютен размер 
на основните видове разходи по години

51.39%
33.70%13.38%

1.53%

56.74%
35.70%

7.56%
0.00%

54.99%
34.63%

10.37%
0.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

2012

2013

2014

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

2996.2

2944.0

2867.0

2800 2850 2900 2950 3000

2012

2013

2014

2034.18
160.22

771.8
30.04

2269.17
146.83

510.65
17.2

2299.16
58.65

499.86
9.66

0 500 1000 1500 2000 2500

2012

2013

2014

Разходи за персонала Разходи за комплектуване
Разходи за издръжка Капиталови разходи
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Съотношение на основните видове разходи

Приходи и разходи по години
(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

245

6388

242

7305

242

7297

0 2000 4000 6000 8000

2012

2013

2014

Средногодишен брой персонал Средна годишна РЗ

80.18%

2.05%
0.34%

17.43%

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

2996,2

2996,2

2944,0
2944,0

2867,0

2867,0

1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0

2012

2013

2014

Разходи Приходи
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Персонал (образование)

Относителен дял на отделните 
възрастови групи към общия числен състав

Персонал 
(квалификация)

78% 79% 78%

22%21%22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014

С висше образование По-ниско от висше

121
141144

121
101101

242242245

0

100

200

300

2012 2013 2014

Библиотечен персонал Друг персонал Общо

2%2%26%

32%

38%

До 25 г. От 25 до 40 г. От 41 до 55 г. От 56 до 63 г. Над 63 г.
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Заети библиотечни документи
(тома)

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

Набавени библиотечни документи 
(тома)

50 831

47 447

46 288

40 000 45 000 50 000 55 000 60 000

2012

2013

2014

17
1022

55255
1646

17
1213

53244
1806

19
1069

46646
1600

0 500 1000 1500 2000

2012

2013

2014

покупка депозит обмен дар общо

599 854

519 675

524 509

100 000 300 000 500 000 700 000

2012

2013

2014
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 Набавени продължаващи издания
(заглавия в основен фонд – по език)

Регистрирани читатели 
(образование)

Регистрирани читатели 
(общ брой)

906
185

157
228

65
27 78

1646

1095
168

162
248

46
21

66
1806

948
160

132
227

53
26 54

1600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2012

2013

2014

български руски др.сл. английски немски френски други общо

13 385 13 105

12 963

2012 2013 2014

7489
5561

335

8830
3845

430

8712
3853

398

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2012

2013

2014

Висше Студенти Други
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Регистрирани читатели 
(по вид читателски карти)

Посещения
(брой)

Междубиблиотечно заемане
(брой поръчки)

370 108

646 594 366 315

2012 2013 2014

471

867

694

324125
0

200

400

600

800

1000

2012 2013 2014

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

5012

8373

4840
8265

5923

7040

1 000 4 000 7 000 10 000 13 000

2012

2013

2014

постоянни временни
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Международно библиотечно заемане
(брой поръчки)

Информационни продукти
(брой)

11 005

12 359

13 342

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

2012

2013

2014

35
59

41

145
186

271

0

100

200

300

400

2012 2013 2014

поръчки от чужбина за НБКМ поръчки от НБКМ за чужбина
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Дарители на националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2014 г.

Дарители на българска 
литература 

Държавни и обществени 
институции

Българска банка за развитие
ДА „Архиви“
Институт за български език – БАн
Институт за изследване на изку-

ствата – БАн 
Институт за исторически изследва-

ния – БАн
Институт за литература – БАн
национален археологически ин-

ститут с музей – БАн
Регионална библиотека „П. Р. Сла-

вейков“ – Велико Търново
Регионална библиотека „Априлов–

Палаузов“ – Габрово
Регионална библиотека „Партений 

Павлович“ – Силистра
РИМ – Смолян 
УнИБИТ
Университет за национално и све-

товно стопанство

Неправителствени 
организации и фондации

ББИА
Институт „Отворено общество“
„Клуб 8“ ООД
Македонски научен институт
Посолство на Иран
Първа инвестиционна банка
Тангра ТаннакРа Общобългарска 

фондация 
Фондация „национална и между-

народна сигурност“
Фондация „Петър Стоянов“

Фондация „Св. св. Кирил и Мето-
дий“

Издателства

Издателство „Безсмъртни мисли“
Издателство „Болид инс“
Издателство „Боряна“
Издателство „Боян Пенев “
Издателство „Бумеранг“
Издателство „Валентин Траянов“
Издателство „Данимекс 9“
Издателство „Жанет“
Издателство „За буквите – О пис-

менехь“
Издателство „Ентусиаст“
Издателство „Интелексперт 94“
Издателство „Лабиринт“
Издателство „Прозорец“
Издателство „Просвета“
Издателство „Рал Колобър“
Издателство „Светулка“
Издателство „Black Flamingo Pub-

lishing“

Частни лица

Алексиев, Илия
Ангелова, Даниела
Ангелова, наталия
Асенов, Бончо  
Банов, Банчо
Басарини, Симеон
Бицаева-Стоянова, Римма
Бойчева, Къна
Видев, Пламен
Владикова, Юлия
Владова, Елена
Влайков, Иван
Влахова-Ангелова, Мая
Войников, Живко
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Вълков, Серьожа
Ганчев, Петко
Георгиев, Бисер
Георгиев, Лъчезар
Гиневски, Христо
Голубов, Михаил
Господинов, Борис
Диамандиев, Светослав
Димитров, Симеон
Димчева, Анжела
Динков, Иван
Иванова, Цветелина
Инджов, Иво
Клисаров, Петър
Колева, николина
Куманова, Александра
Кънчев, Румен
Любенов, Владо
Любенова, надежда
Мангачев, Петко
Манолова, Мария
Мизов, Максим 
Милтенов, Явор
Мичева-Пейчева, Калина
Мучинов, Венцислав
недялкова, нели
николов, Елит
няголова, Елка
Павлова, Маргарита
Пантев, Пламен
Парзулова, Марияна
Паунов, Евгени
Пашалийска, Румяна
Рендаков, Георги
Русев, Калофер
Станчева, Румяна
Топалов, Ставри
Якимов, Александър

Дарители на чуждестранна 
литература 

Обществени организации 
и институции

Асоциация „Онс Ерфдеел“ Белгия
Библиотека на хуманистите, Се-

лесте, Франция
Библиотека на Фондация за култур-

ни иновации, Унгария

Британска библиотека, Лондон, Ве-
ликобритания

Джърнал Донейшън Проджект – JDP
Дружество „Витолд Лютославски“, 

Полша
Европейско патентно ведомство, 

Германия
Издателство „наука и изкуство“
Издателство „Олмс-Вайдман“, Гер-

мания
Издателство „Орион“, Израел
Издателство „Хрикер“
Институт за изследване на изку-

ствата – БАн
Институт по международно право
Институт за национална памет, 

Братислава, Словакия
Институт по славистика към РАн, 

Русия
Институт по славистика към САн, 

Словакия
Компания „Моритани“, Япония
Международен библиотечен тръст, 

Япония
Министерство на външните рабо-

ти, Варшава, Полша
Министерство на културата
Министерство на културата на 

Хърватска
национален институт за недвижи-

мо културно наследство
национален музей „Котроцени“, 

Румъния
национална библиотека, Белград, 

Сърбия
национална и университетска биб-

лиотека, Загреб, Хърватска
Педагогически факултет, Тракий-

ски университет, Стара Загора
Посолство на ИР Иран
Посолство на Република Турция
Пресцентър на Министерство на 

външните работи
Природно-хуманистичен универси-

тет, Полша
Регионална библиотека, Габрово
Румънска ортодоксална църква в 

Северна Европа, Швеция
Тюркска академия, Астана, Ка-

захстан
Унгарска национална библиотека, 

Будапеща, Унгария
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Университет „ниигата“, Япония
Университетска библиотека, Бел-

град, Сърбия
Фондация „Карл Фридрих фон Си-

менс“, Германия
Фондация „Корея“
Фондация „Панорама“, Германия
Фондация за религиозни изследва-

ния „Йоан ХХІІІ“, Италия
Фондация „Фридрих Еберт“, Босна 

и Херцеговина
Фондация „Фриц Тисен“, Германия
Хърватска академия на науките и 

изкуствата, Загреб, Хърватска
Център за изследвания на Ранното 

средновековие, Хърватска
Японски издателски проект за ли-

тература, Токио, Япония
 

Частни лица

Алексиев, Илия
Ангелов, Боян
Архиепископ Ефрем, Грузия
Архимандрит Венедикт, Русия
Барбиери, Велко, Хърватска
Беличев, Илия
Богданова, Галина
Бошнакова, Милкана
Бунарджиева, Снежана
Вдовин, В., Казахстан
Власов, Петр, Украйна
Вълчев, Боян
Ганев, Гиньо
Гачева, Анастасия, Русия
Георгиев, Елизабета, Сърбия
Георгиева, Румяна, Чешка репуб-

лика
Герд, Лора, Русия
Гладкова, Олеся, Русия
Гладкова, Хана, Чешка република
Гласнова, Диана, Хърватска
Господинов, Георги
Готовска, Теодоричка
Градинарова, Алла
Грек, И., Молдова
Грибъл, Чарлз, САЩ
Груя, Ана-Мария, Румъния
Гюлиян, Оник
Дзурянин, Зденко, Словакия
Димитров, Емил

Димитрова, Кристин
Дойнов, николай
Дончев, Тошо
Думиника, Иван, Молдова
Жакупова, Б., Казахстан
Иванов, Цветко, Сърбия
Иванова, Евгения
Какавас, Георгиос, Гърция
Калиганов, Игор, Русия
Капрапетян, С., Армения
Караиванов, никола
Кащеев, Владимир, Русия
Каюров, Г., Молдова
Квилинкова, E., Молдова
Кендерова, Стоянка
Керемедчиева, невяна
Китова, Вера
Коваленко, Анна нина, Русия
Колева, Даниела
Копукова, Росица
Кочева, Екатерина, Германия
Кръстева-Петрунова, Венета
Курбан, Олександър, Украйна
Лада, Олег, Русия
Леонов, Валерий, Русия
Либаридиан, Джерард, САЩ
Лобанов Ростовски, никита
Лозанова, Саша
Макарцев, Максим, Русия
Манчева, Дина
Марин, Мануела, Румъния
Миодраг, Предраг, Сърбия
Михаил, Замфира, Румъния
Михайловски, Войо, Македония
Мишев, Димитър, САЩ
Моллов, Стефан
Мусакова, Елисавета
надиров, И., Азербайджан
намлиев, С., Украйна
недев, Слав
николов, В.
няголова, Елка
Орлов, Андрей, САЩ
Остапчук, Йежи, Полша
Павлова, Анелия (АннАЕЛ), Ав-

стралия
Панайотов, Александър
Панделеску, Силвия, Румъния
Паскалевски, Спартак
Паскар, Е., Молдова
Периклиев, Владимир
Петев, Тодор
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Петков, Васил
Подковирова, Вера, Русия
Попов, Георги, Германия
Профантова, Зузуна, Словакия
Рамазанова, Джамиля, Русия
Рихтер, Андрея, Словения
Рушев-Могилевски, Елена, Хър-

ватска
Салов, Анатолий, Русия
Сандал, Ян, норвегия
Сербинов, Степан, Украйна
Симеонов, Иван
Симич, Боян, Сърбия
Скворцов, Владимир, Русия
Станчев, Михаил, Украйна
Стефанов, Орлин
Стоилов, Георги

Стоядинович, Миряна Боба, Сър-
бия

Танашока, николае, Румъния
Тиханов, Галин, Великобритания
Тодоровски, Зоран, Македония
Томулец, В., Молдова
Търкаланов, Красимир, САЩ
Фиаменго, Якша, Хърватска
Филипов, никола, Великобритания
Хаджисалихоглу, Мехмет, Турция
Хайбуллина, Т., Русия
Червенков, николай, Молдова
Чибисова, Светлана, Русия
Чистякова, M., Литва
Щедрова, надежда, Украйна
Якимов, Андрей, Канада
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Публикации и доклади на служители 
от националната библиотека
(научни сътрудници и специалисти)

Монографии и самостоятелни издания с участието 
на сътрудници1 на Библиотеката като автори, 
съставители, научни редактори, преводачи и др.

Бошнакова, Милкана. Яворов и Македония. – София : Изток-За-
пад, 2014. – ISBN 978-619-152-459-4. – 580 с.

Караджова, Даринка. Сливен и Елена през Възраждането : принос 
към изследванията / библиогр. ред., показалец, цит. лит. Ефросина Ангело-
ва-Пенкова. – София : Болид инс, 2014. – ISBN 978-954-394-145-2. – 520 с.

Тракийските българи във възрожденския периодичен печат : сбор-
ник с материали за българската възрожденска история. Ч. 1, 1849–1871 / 
състав. Бояна Минчева, Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова ; ред. 
Илия Тодев. – София : БАн, 2014. – ISBN 978-954-430-2903-12-3. – 388 с. 

Статии и студии в продължаващи издания и сборници

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиометричен анализ на произ-
веденията на Петър Дънов. – В: Ефективността на библиотеките и под-
готовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще : доклади от 
XXIII национална конференция на ББИА, София 6–7 юни 2013 г. – София 
: Бълг. библ.-информ. aсоц., 2014. – ISBN 978-954-9837-27-8. – С. 83–91.

Ангелова-Пенкова, Ефросина. неизвестно издание за Петър Дъ-
нов : история и факти. – В: Информационен бюлетин Централна библи-
отека на БАН [Електронен ресурс]. – ISSN 1312-9899. – Год. 8, бр. 11–
12 (2014), с. 14–19. – Описан на: 19.02.2015. – начин на достъп (URL): 
file:///E:/My%20Documents/Downloads/83-(11-12)-2014.pdf

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Установена точка на достъп на 
имена на лица в текущата национална библиография : история, състоя-
ние и перспективи / Ефросина Ангелова-Пенкова, Силвия Филипова. – В: 
Информационен бюлетин Централна библиотека на БАН [Електронен 
ресурс]. – ISSN 1312-9899. – Год. 8, бр. 11–12 (2014), с. 7–13. – Описан 
на: 19.02.2015. – начин на достъп (URL): file:///E:/My%20Documents/
Downloads/83-(11-12)-2014.pdf 

1 Имената на сътрудници на Библиотеката, които са участвали в публикациите 
като съавтори или с вторична интелектуална отговорност, са отбелязани в библиограф-
ските описания с курсив.
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Богданова, Ивайла. Към въпроса за украсата в стил in negativo и 
неговите модификации в гръцките ръкописи от ХІV век (Cod. D. gr. 260 от 
колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“). – В: Проблеми на изкуство-
то. – ISSN 0032-9371. – Год. 47, бр. 3 (2014), с. 23–28.

Божилова, Камелия. Дейността на Българския лекарски съюз през 
периода 1901–1947 г. като модел за бъдещи социални и законодателни 
промени. – В: Пирон [Електронен ресурс]. – ISSN 2367-7031. – Бр. 7 
(2013–2014). – Описан на: 16.08.2024. – начин на достъп (URL): http://
piron.culturecenter-su.org

Божилова, Камелия. Bulgarian Medical Union Specialized Professional 
Organization or Significant Public Factor in the period 1901–1947 yrs. – В: 
Fulbright International Summer Institute 2013. Ph. D. Students` Forum : 
Transatlantic Dialogues in the Field of Social Sciences. – София: Унив. изд. 
„Св. Кл. Охридски“, 2014. – ISBN 978-954-07-3755-3. – С. 157–161.

Бошнакова, Милкана. Историографски проблеми на темата „Яво-
ров и Македония (1895–1914 г.)“ – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – 
Год. 21, бр.1 (2014), с. 38–55.

Бошнакова, Милкана. Участието на Пейо К. Яворов в списване-
то на в. „Право“ и „мистерията“ около пет неизвестни негови статии от 
1902/1903 г. – В: Македонски преглед. – ISSN 0861-2277. – Год. 37, бр. 2 
(2014), с. 27–47.

 Бошнакова, Милкана. Христо Миланов Матов на 90 години. – В: 
Македонски преглед. – ISSN 0861-2277. – Год. 37, бр. 3 (2014 ) , с. 133–136.

Георгиев, Любомир. Културни връзки между българи и поляци 
според документи на братя Стефан и никола Бобчеви, съхранявани в 
нБКМ–БИА [Електронeн ресурс]. – С. 20–28. – Описан на: 22.10.2014. – 
начин на достъп (URL): http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/Conf_BG-
PL_21-22032014.pdf 

Георгиев, Любомир. Стефан Дуньов – един потомък на чипровски-
те въстаници в революционния устрем на ХІХ в. – В: Личност, народ, ис-
тория. националноосвободителните борби през периода ХV–ХІХ в. сбор-
ник студии и статии / състав. А. П. Каменова-Борин, Т. Дончев. – София, 
2014. – ISBN 978-954-9496-19-2. – С. 124–130.

Георгиев, Любомир. Дигитализацията на документи от Български 
исторически архив при националната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“: проблеми и решения. – В: Писменото наследство и информаци-
онните технологии – El’Manuscript–2014. материали от V международна 
научна конференция, Варна, 15–20 септември 2014 г. – София, Ижевск, 
2014. – ISBN 978-954-9787-25-2. – С. 34–38.

Дерменджиева, Татяна. Електронните издания в националния ре-
гистър на издаваните книги в България за периода 01–08.2014 г. – В: Биб-
лиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 21, бр. 5 (2014), с. 28–32.

Дерменджиева, Татяна. Книги и издатели в системата ISBN за 2013 г. 
: по данни на национален регистър на издаваните книги в България. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 21, бр. 1 (2014), с. 190. 
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Дончева, Анета. Характеристика на вида „национална библиотека“ 
и съвременни тенденции в неговото развитие. – В: Библиотека. – ISSN 
0861-847X. – Год. 21, бр. 1 (2014), с. 91–102.

Иванов, Руслан. Фотографии на първите председатели на нС, съх-
ранявани в БИА към нБКМ. – В: [Сто тридесет и пет] 135 г. от приема-
нето на Търновската конституция. сборник. – София, 2014. – ISBN 978-
954-730-891-6. – С. 127–138. 

 
Иванов, Руслан. Щрихи от ежедневието по време на Руско-тур-

ската война 1877–1878 г. – В: Известия на Института за исторически 
изследвания : сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. – ISSN 2367-
5187. – Т. 31 (2014), с. 196–200.

Карачоджукова, надя. Повишаване на качеството на библиотеч-
ните онлайн каталози (ОРАС) чрез контролиране на точките за достъп. 
– В: Литература... наука... Библиография : сборник, посветен на 70-год. 
юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. – София : Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски“, 2014. – ISBN 978-954-07-3779-9. – С. 69–80.

Кендерова, Стоянка. Библиотеката на Осман Пазвантоглу във Ви-
дин (1837 г.). – В: Модернизационни тенденции в стопанския и културен 
живот във Видинско и Тимошко (ХІХ–ХХ век) : сборник с материали от 
международна научна конференция, Видин, 23–24 окт. 2014 г. / състав. 
Св. Кръстева. – София, 2014. – С. 7–18.

Кендерова, Стоянка. Участниците в „Ломското съзаклятие“ пред 
турския съд – 1868 г. : документи от турските държавни архиви. – В: Бал-
канът и светът : Modus concurrandi. Cофия, 2014. – ISBN 978-954-853-
614-1. – С. 319–328. 

Кендерова, Стоянка. Две съдби на страниците на един бележник. 
– В: Балканската война и Западните Родопи : споделени размисли 100 го-
дини по-късно : сборник с доклади от национална научна конференция с 
научен ръков. акад. Георги Марков. Велинград, 5–6.10.2012. – Велинград, 
2014. – ISBN 978-954-92299-4-3. – С. 93–100.

Кендерова, Стоянка. Османските архиви (ХV–ХХ век) и значение-
то им за българската ономастика. – В: Материали от  Международна на-
учна конференция „Славянска и балканска ономастика“ (Велико Търно-
во, 13–15 септември 2012 г.). – Велико Търново : Унив. изд. „Св. св. Ки-
рил и Методий“, 2013. – (Състояние и проблеми на българската ономас-
тика, ISBN 978-954-524-936-5 ; т. 13, 2013). – С. 493–501. 

Кендерова, Стоянка. Библиотеката на Осман Пазвантоглу във Ви-
дин (1837 г.). – В: Видин. – Бр. 75 (27–29 окт. 2014), с. 5.

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт на 
ХVІ век за населението в Чепинската котловина : поименен списък на 
мъжкото население и вдовиците на Каменица (дн. кв. на Велинград) / 
Стоянка Кендерова, Румен Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – 
Бр. 5, (28 ян.–3 февр. 2014).

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт на 
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ХVІ век за населението в Чепинската котловина : поименен списък на 
мъжкото население и вдовиците в Ракитово / Стоянка Кендерова, Румен 
Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – Бр. 11 (1–17 март 2014).

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт на 
ХVІ век за населението в Чепинската котловина : поименен списък на 
мъжкото население и вдовиците от Дорково / Стоянка Кендерова, Румен 
Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – Бр. 15 (8–14 апр. 2014).

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт на 
ХVІ век за населението в Чепинската котловина : поименен списък на 
мъжкото население и вдовиците от Драгиново / Стоянка Кендерова, Ру-
мен Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – Бр. 19 (6–12 май 2014).

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт на 
ХVІ век за населението в Чепинската котловина : поименен списък на 
мъжкото население и вдовиците на Костандово / Стоянка Кендерова, Ру-
мен Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – Бр. 25 (17–23 юни 2014).

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт 
на ХVІ век за населението в Чепинската котловина. поименен списък на 
мъжкото население в с. Бане (дн. кв. Чепино, Велинград) / Стоянка Кен-
дерова, Румен Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – Бр. 33 (12–18 
авг. 2014).

Кендерова, Стоянка. нов османски регистър от първата четвърт 
на ХVІ век за населението в Чепинската котловина. поименен списък на 
мъжкото население на с. Лъжани (дн. кв. Лъджене) / Стоянка Кендерова, 
Румен Ковачев. – В: Велинградски Темпо Новини. – Бр. 39 (23–29 септ. 
2014).

Kenderova, Stojanka. Une chronique de Zabid et du Yemen jusqu’en 
1562 : le manuscript OR 2545 de Sofia (Bulgarie). – В: Journal of Islamic 
Manuscripts. – ISSN 1878-4631. – Vol. 5 (2014), с. 170–197.

Ковачев, Румен. Панаирите по българските земи през втората по-
ловина на XIX век : рецензия. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 
21, бр. 1 (2014), с. 184–189.

Колева, Радка. Иван Добровски и Областната библиотека и музей 
на Източна Румелия. – В: Годишник на Пловдивската народна библиоте-
ка. – ISSN 0205-3276. – 2005–2013 (2014), с. 89–116.

Минчева, Бояна. Сборникът „Различни потреби“ на Яков Крайков 
между Венеция и Балканите през XVI век : рецензия. – В: Български език. 
– ISSN 0005-4283. – Год. 61, бр. 3 (2014), с. 136–140.

Минчева, Бояна. неозаглавен текст, популяризиращ специалните 
колекции от ръкописи и старопечатни книги на нБКМ. – В: Златна кни-
га : вестник за българската интелигенция. – ISSN 2367-5993. – Бр. 1 (1 
ноем. 2014), с. 18.

Мусакова, Елисавета. Духовни образи. Руски илюстриран синодик : 
рецензия. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 21, бр. 3/4 (2014), с. 
221–225.
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Мусакова, Елисавета. Славянските кирилски печатни книги от 
XIX в. в нБКМ : рецензия. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 21, 
бр. 3/4 (2014), с. 226–229.

Панчева, Цветанка. Електронни краеведски библиотеки и портали 
: идеи и добри практики от Руската федерация. – В: Литература... нау-
ка... Библиография : сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. 
д-р Татяна Янакиева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014. 
– ISBN 978-954-07-3779-9. – С. 225–237.

Панчева, Цветанка. Интересна библиографска поредица : библио-
графии на основоположниците на Плевенската библиотечна школа Петър 
ненков, Иван Данов и Ячо Хлебаров. – В: ББИА онлайн. – ISSN 1314-
7285. – Год. 4, бр. 6 (дек. 2014), с. 43–47.

Петкова, нона. In Focus: Francesco Markanich and His Precious Gospel 
Cover. – В: Apulum : Acta Musei Apulensis. Series Historia&Patrimonium. – 
ISSN 1013-428X. – Т. 51 (2014), с. 173–185.

Петкова, нона. Бобошевски манастир „Св. Димитър“ – В: Българ-
ско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Кул-
турни средища : енциклопедия. Т. 1, А–Й. – София : Институт за литера-
тура при БАн, 2014. – ISBN 978-954-322-727-3 (т. 1). – С. 85–86.

Стефанов, Росен. Електронните ресурси и опазването на писмено-
то наследство на света и България. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. 
– Год. 21, бр. 1 (2014), с. 103–111. 

Стоилова, Анка. София в приписки от арабски ръкописи, съхраня-
вани в националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ [Електронен 
ресурс]. – В: Многообразие в единството [Електронен ресурс]. – ISSN 
1314-0825. – Бр. 1 (2014). – Описан на: 15.07.2014. – начин на достъп 
(URL): http://www.tksi.org/SUB/Broj2014.htm

Стоилова, Анка. Електронните книги на арабски. – В: Библиотека. 
– ISSN 0861-847X. – Год. 21, бр. 5 (2014), с. 93–100.

Стоилова, Анка. Създаване на калиграми с арабска графика (по 
материали от ръкописи, епиграфски паметници и печати). – В: Orientalia 
: списание за Изтока. – ISSN 1312-6962. – Бр. 1–2 (2011), с. 49–66.
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Тел. 9183 172 
E-mail: v.kalacheva@nationallibrary.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
E-mail: a.kasabov@nationallibrary.bg
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НАПрАВлеНИе „КОНСерВАцИЯ, 
реСТАВрАцИЯ И ОПАЗВАНе НА ФОНДОВеТе“    

Ивайла Богданова – ръководител   
Тел. 9183 179 
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

НАПрАВлеНИе „ДИГИТАлНА БИБлИОТеКА“ 
   
Мартина Василева – ръководител   
Тел. 943 35 25; 9183 230 
E-mail: martina vasileva@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

надя Карачоджукова – ръководител 
Тел. 946 10 81; 9183 166
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

Румяна Лазарова – гл. библиотекар 
Тел. 9183 166
E-mail: r.lazarova@nationallibrary.bg

Румяна Петрова – гл. библиотекар 
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
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Отдел „Издателство“
Асен Георгиев – гл. редактор   
Тел. 9183 220 
E-mail: a.georgiev@nationallibrary.bg

Румяна Чикичева – отговорник печатна база 
Тел. 9183 147/149
E-mail: rumi_chikicheva@abv.bg

Копирен център
Мая Любенова – отговорник   
Тел. 9183 112
E-mail: mliubenova@abv.bg

Отдел „Финансово-счетоводна дейност“
Камелия Стоичкова – зам. гл. счетоводител   
Тел. 846 74 80; 9183 120

Каса
Тел. 846 74 80; 9183 211

ПАрАлелНИ СТрУКТУрНИ ЗВеНА

Научен съвет
доц. д-р Елена Янакиева 
Тел. 843 24 51; 9183 115 
E-mail:e.yanakieva@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. д.ф.н. Боряна Христова
Тел. 988 16 00; 9183 101 
Факс 843 54 95 
E-mail: b.hristova@nationallibrary.bg
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