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Н.Пр. г-жа Аник ван Калстър, посланик на Кралство Белгия 
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УВОДНИ ДУМИ

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ може да 
отчете пред българските граждани, че през 2015 г. в нея са осъщест-
вени 84 154 физически посещения  и са регистрирани 12 343 читате-
ли, които на място са ползвали 541 629 библиотечни документа (книги, 
периодични издания, бази данни, картографски, графични, музикални 
издания, ръкописи, архиви, старопечатни, редки книги и други видове 
документи).

Тенденцията да се увеличават виртуалните потребители на на-
шите услуги се запазва – през 2015 г. отчитаме 611 816 бр. посещения 
на сайта на Националната библиотека и 111 014 бр. посещения в наци-
оналния електронен каталог.

Обогатяването на дигиталната ни колекция с различни пери-
одични издания през изминалата година дава уникалната възможност 
на потребители от цял свят да ползват българската периодика дистан-
ционно.

През изтеклата 2015 г. са регистрирани и над 25 000 посещения 
на културни събития, организирани в Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ – изложби, представяния на книги, конференции, 
посрещания на официални делегации и гости, екскурзии с образовател-
на цел и туристически посещения.
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Обслужване на потребителите

Библиотечно обслужване

Читателски състав
Националната библиотека осигурява библиотечно и информационно обслужване на образова-

телния процес и научноизследователската дейност. Предоставянето на информация в различни форми 
и възможността чрез технологиите да се създават електронни ресурси на основата на печатни и други 
видове материали осигурява възможност ползвателите на библиотеката да получат максимален достъп 
до ресурсите, независимо от вида на техния носител.

 Регистрираните читатели през изминалата 2015 г. са 12 343 (12 963 – 2014 г.), т.е. броят им 
остава относително постоянен и надхвърля планувания брой приблизително с 1000. Възможността ед-
новременно на място да се ползват печатни и електронни ресурси и активността на библиотеката в 
културния живот са предпоставки да се запази относително постоянен брой читатели. Чрез „виртуални 
посещения“ потребителите могат да ползват библиотечните ресурси и дистанционно. 

Читателски карти са:

2014 г. 2015 г.

Годишни чит. карти 5923 7128

Месечни чит. карти 3012 2178

Дневни чит. карти 4028 2871

Служебни карти (пропуски) 20

Почетни карти 9 13

Инвалидни карти 172 133

ОБЩО: 12 963 12 343

Читателски карти са издадени на:

2014 г. 2015 г.

Специалисти 8712 8025

Студенти 3853 3903

Други 398 415

ОБЩО: 12 963 12 343

Не е изненадващо, че броят на специалистите, ползващи и търсещи информация и професионал-
на консултация с библиотечен специалист, също остава относително постоянен. 

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

ïðåç 2015 ã.
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Запазва се тенденцията на увеличаване броя на студентите. Младите хора проявяват подчертан 
интерес към българските периодични издания от края на XIX и началото на XX в. 

Съотношението мъже – жени е следното:

2014 г. 2015 г.

Мъже 5874 7119

Жени 7089 5224

ОБЩО: 12 963 12 343

Намаляването на броя на четящите жени и увеличаването на мъжете може да даде идея за соци-
ологическо изследване.

Посещения на читателите
 През 2015 г. отбелязваме относително увеличение на броя на потребителите – 84 154 души 

(81 388 – 2014 г.). Физическите посещения по безспорен начин показват необходимостта от ползване 
на място на библиотечни документи, които нямат аналог в електронната среда. Професионализмът и 
квалификацията на служителите, които подпомагат потребителите в намирането на търсения документ, 
е условие за запазването на относително непроменен брой физически посещения в Националната биб-
лиотека.

Виртуалните посещения в сайта на библиотеката са 611 816 (521 458 – 2014 г.), от които 500 802 
посещения в сайта и 111 014 посещения само в електронния каталог. Любопитно е, че дистанционните 
потребители, получаващи информация от библиотечния сайт за търсене в електронните каталози или 
за разглеждане или четене на материали чрез Дигиталната библиотека, или просто за запознаване с ус-
ловията за ползване на библиотеката като читатели, са от България – около 87%, от Турция – около 3%, 
Русия, Германия и САЩ са около 2%, Полша, Македония и Великобритания са около 1% др. Безспорно 
библиотечните документи, които се ползват чрез Дигиталната библиотека, увеличават броя на потреби-
телите в библиотечния сайт. 

Потребителите по професии в Националната библиотека са: 

2015 г.

Специалисти по природни науки 2620 (3,10%)

Специалисти по
технически науки 12 622 (15%)

Медицински специалисти 893 (1,06%)

Стопански и административни 
специалисти 35 987 (42,80%)

Специалисти по
обществени науки 9517 (11,30%)

Студенти 18 106 (21,50%)

Други + учащи + пенсионери 4409 (5,24%)

ОБЩО: 84 154
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Разпределението на посещенията в читалните на Националната библиотека е следното: 

2014 г. 2015 г.

Чит. № 1 – РДКН 3918 3234

Чит. № 2 12 765 14 026

Чит. № 3 6518 6904

Чит. № 4 31 709 32 176

Чит. № 5/6 17 115 17 988

Чит. № 7 „Издания по библиотечно дело“ 796 707

Чит. № 8 „Картографски и графични издания“ 1106 1447

Чит. № 9 „Официални издания“ 1072 999

Чит. № 10 „Музикални издания“ 856 781

Заемно гише 5533 5892

ОБЩО: 81 388 84 154

Читалня № 1 – 3234 потребители. Читателските посещения през 2015 г. са с около 10% по-мал-
ко в сравнение с посещенията през 2014 г. Това се дължи на нарастващото количество дигитализирани 
библиотечни архивни материали, съхранявани в направление „Ръкописно-документално и книжовно 
наследство. Същевременно се наблюдава увеличение на читателските поръчки.

Читалня № 2 – 14 026 потребители. В тази читалня се получават голям брой всекидневници, 
които се ползват от всички читатели на библиотеката – обяснява по-големия брой посетители през го-
дината. Тук се обслужват и читатели с временни карти. Колекцията от годишнините на Държавен вест-
ник, както и Стенографските дневници на Народното събрание продължават да предизвикват интереса 
на потребителите. Има два броя компютри, дарени от издателство СИЕЛА, на които може да се ползват 
техните информационни продукти. От тази година читалнята разполага с 1 лаптоп и таблет. 

Читалня № 3 – 6904 потребители. Работното време на читалнята е от 10 до 18 ч. само в дел-
нични дни. В нея се ползват най-вече подвързани годишнини на вестници. Напоследък се наблюдава 
увеличаване на броя на студентите, ползващи стари годишнини на вестници. Интересът им към тези 
издания е свързан не само с обучението им, а има и изследователски характер. В читалнята се ползват 
микроформи и основните библиографски справочници. 

Читалня № 4 – 32 176 потребители. В читалнята все още липсват автоматизирани работни 
места и това е предпоставка за постоянния брой потребители. Едно от основните изисквания за запазва-
не на техния брой е удовлетворяването на информационните им интереси чрез предоставянето на ком-
пютри. В чит. № 4 има 1 лаптоп и таблет. Специалистите филолози, историци, педагози, икономисти, 
философи, социолози са половината от ползвателите на библиотеката и сме длъжни да им осигурим 
подходящи условия за работа. 

Читалня № 5/Читалня № 6 – 17 988 потребители. Читалнята разполага с 8 компютъра, 1 лап-
топ и таблет. Там е предоставената възможност за ползване на безжичен интернет, както и достъп от 
автоматизираните работни до локалните бази. През последните години наблюдаваме повишено търсене 
на литература в областта на техниката, електрониката и промишлеността, медицината и екологията. 
Има подчертан интерес към българските научни продължаващи издания. 

Читателската аудитория на специалните колекции запазва относително постоянни характеристики 
през последните години. Налице е едно ядро от потребители с ясно дефинирани професионални интереси 
към съответните сбирки. Разнообразните колекции представляват интерес както за широк кръг индиви-
дуални потребители, които работят с документите с научна или образователна цел, така и за държавни 
институции, обществени организации, висши и други учебни заведения, научни институти, библиотеки.
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Читалня № 7 „Издания по библиотечно дело“ – 707 потребители. Читалнята е привлека-
телно място за работа на библиотечната колегия и студентите по библиотечно-информационни науки, 
които тук получават компетентна професионална помощ при подготовката за изпити и при изготвяне на 
курсови и дипломни проекти. 

През 2015 г. отчитаме известен спад в броя на посещенията – 707, а през 2014 г. – 796 Най-голям 
е относителният дял на посещенията на библиотечните и информационните специалисти – 64%, след 
това се нареждат специалистите в областта на обществените науки – 17%, студентите – 11%, а с най-
нисък процент са представени специалистите от други научни области – 8%.

Читалня № 8 „Картографски и графични издания“ – 1447 потребители. През 2015 са на-
правени 1447 посещения, като броят им е увеличен с 341 спрямо предходната година – (1106 – 2014 г.). 
Традиционно най-голям относителен дял се пада на специалистите от обществените науки – 34%, по-
требителите от сферата на изкуството са 19%, студентите –15%, инженерно-техническите специалисти 
– 10% и др.

Читалня № 9 „Официални издания“ – 999 потребители. Секторът функционира като Евро-
пейски документационен център в рамките на мрежата Европа директно и като депозитна библиотека за 
изданията на ООН. През 2015 г. се наблюдава общата за библиотеката тенденция към намаляване броя 
на посещенията – 999 спрямо 1072 през 2014 г. Положително е, че младите хора – студенти главно от ху-
манитарните специалности, са представени с дял от около 40% от направените посещения. Читалнята 
се посещава и от групи ученици, част от тях от кръжоци и клубове, свързани с европейската тематика.

Читалня № 10 „Музикални издания“ – 781 потребители. С помощта на дарители през изте-
клата година бе променен изцяло интериорът на читалнята и тя придоби по-съвременен облик. Въпреки 
това недостигът на средства за комплектуване, нерешените проблеми с депозирането на звукозаписите, 
остарялата и амортизирана аудиотехника се отразяват отрицателно върху броя на посещенията в читал-
нята: 781 – 2015 г., 856 – 2014 г., 1002 – 2013 г. Най-голям относителен дял се пада на потребителите от 
сферата на изкуството – 35%, специалистите в областта на обществените науки и студентите са пред-
ставени с по 19%, следват инженерно-техническите специалисти – 7% и др. 

Информационен хол – 5522 потребители. Оборудваните 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. 

Потребителите са привлечени от възможността да ползват едновременно ресурси на електронен 
и книжен носител и да получават професионална помощ за намиране на необходимата им информация. 

Направените справки от служителите на направлението са 8100, като фактологическите са 5467, 
а устните – 2633. Обичайно това са справки, свързани с намирането на сигнатурата на търсения библи-
отечен документ или информация за документи на избрана тема. Като част от задълженията на служи-
телите на гише „Регистрация“ са сканирането на документи, издаването на фактури и подпечатването 
„Вярно с оригинала“ на документите ксерокопирани или сканирани в НБКМ.

Ползване на библиотечните документи
Ползваните библиотечни документи във всички читални зали на библиотеката са общо 541 624 

тома (524 509 – 2014 г.). Този брой включва библиотечните материали, които се ползват в читалните, 
обслужвани с Основния фонд, документите, ползвани в читалнята на РДКН, и документите от „Специ-
ални колекции“. 

Читалня № 1 – 231 302 бр. (172 459 бр. – 2014 г.)
•	 книги – 2929;
•	 периодика – 410;
•	 ръкописи – 1001;
•	 арх. материали – 224 365 док.;
•	 снимки – 1282;
•	 старопечатни и редки книги – 1315.
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Наблюдава се увеличение на читателските поръчки, въпреки намалелия брой читатели. Във фон-
да на НРДКН се набавят предимно специализирани издания и самите потребители са със строги и кон-
кретни изисквания за това, което търсят.

Читални № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 – 295 458 т. (318 387 – 2014 г.), от които:
•	 книги – 50 841;
•	 продължаващи издания – 243 969;
•	 микроформи – 587; 
•	 СD – 59;
•	 БДС – 2.

Наблюдаваме известно намаляване на ползваните библиотечни материали в читалните зали, но 
считаме, че това се дължи на възможността да се ползват библиотечни документи дистанционно от сай-
та на библиотеката и на намаляващия брой продължаващи издания, които се получават. 

 Като предпочитан източник на актуална информация остават периодичните издания, независимо 
от периода им на издаване. Наблюдаваме подчертан интерес на студентите към вестниците, излизали в 
началото на ХХ в. Те представляват любопитно четиво за постоянния ни контингент от дългогодишни 
читатели. Приемаме, че увеличаващата се колекция на Дигиталната библиотека има сериозно значение 
за броя на поръчаните периодични издания. Ограниченият (по финансови причини) абонамент на чуж-
да периодика е проблем, който оказва влияние върху общия брой потребители в библиотеката. 

Читалните на направление „Специални колекции“:
Читалня № 7 „Издания по библиотечно дело“. Броят на ползваните библиотечни документи е 

намалял спрямо предходната година – 1944 – 2015 г., (2265 – 2014 г.). По вид те са, както следва: 
•	 книги – 988;
•	 периодични издания – 874;
•	 стандарти – 42; 
•	 непубликувани документи – 40. 

Забелязва се увеличение при ползването на стандартите и непубликуваните материали. 
 В съдържателно отношение интересът на потребителите остава непроменен: на първо място 

се нарежда литературата по библиотекознание – 1255 раздадени библиотечни документа, следват кни-
гознание – 305, библиография – 159, читалищно дело – 92, полиграфическа промишленост – 84 и кра-
езнание – 35.

Читалня № 8 „Картографски и графични издания“. Наблюдава се увеличение и при броя 
на раздадените библиотечни документи с 15%. Това се дължи на засиления интерес към уникалните 
колекции в сектора както на индивидуални потребители, така и на държавни институции, музеи, гале-
рии, издателства, медии, учебни заведения по изкуствата. Документи от тези сбирки са експонирани 
на редица изложби и други културни събития. Те предоставят разнообразен илюстративен материал от 
всички области на знанието и са използвани за нуждите на различни издателски проекти, телевизионни 
предавания и филми. През 2015 г. са ползвани 4595 графични и 1310 картографски издания. Колекцията 
от графични издания отново е с по-голяма обращаемост. От раздадените общо 5907 документа, преоб-
ладават тези в областите: изкуство – 3129 (53%), география – 1307 (22%), история – 710 (12%), религия 
и атеизъм – 552 ( 9%) и др.

 Хроничната липса на място при голямото разнообразие на изданията по видове и формати за-
труднява изключително много изпълнението на читателските поръчки в тази структура.

Читалня № 9 „Официални издания“. От раздадените 2505 библиотечни документа най-голям 
относителен дял за втора поредна година се пада на българските официални издания – 46%, следвани от 
чуждите официални издания – 26%, служебните издания – 17%, авторефератите – 11%. Запазва се пре-
обладаващият интерес към обществените науки – 61% от ползваните документи. Следват история – 9%, 
култура и наука – 8%, медицина – 5%, техника – 4%, география – 3%, езикознание – 3% и др. Все повече 
издания на основните органи на ООН, както и официални издания на различни държави, се ползват в 
онлайн режим.

Читалня № 10 „Музикални издания“. Преустановената от няколко години обработка на ау-
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дио-визуалните документи също се отразява зле на обслужването на нашите потребители. Ползваните 
грамофонни плочи, аудиокасети, CD-та и DVD-та са едва 7% от раздадените общо 4508 библиотечни 
материала. Нотните издания са 11%, книгите – 28%, а периодичните издания – 54%. Както и през по-
следните години отчитаме, че интересът към продължаващите ресурси не намалява. От няколко месеца 
читалнята разполага с дигитално пиано, което улеснява работата с читателите и дава възможност да 
се организират камерни концерти. Друга положителна промяна е, че около 95% от видеоматериалите в 
отдела са архивирани на НDD и вече са достъпни за потребителите.

По искания на колеги от направленията „Национална библиография“, „Каталогизация“, „Ком-
плектуване на фондовете“, „Обслужване на читателите“ в двете звена на сектор Архив на българските 
печатни и други видове издания се извършват редица служебни справки. Издирени, предоставени и 
вмъкнати са 77 книги и 68 продължаващи издания. Допълнително са извършени 100 справки, свързани 
с уточняване и коригиране на постоянни и временни сигнатури на издания в архива, както и с регистри-
ране на продължаващите издания. 

 Читателите получават достъп до документите от архива след разрешение от Директора на НБКМ, 
с изключение на дисертационните трудове, за които потребителите попълват декларация по утвърден 
образец. През изтеклата година са изпълнени 26 дисертационни труда от хранилището в кв. „Изгрев“ и 
8 книги от хранилището в с. Богданлия. Причините за отказите за изпълнение на документи от архива 
са установените липси или наличност на заглавието в основния фонд на библиотеката. Наличието на 
архивни сигнатури на новите постъпления в електронния каталог създава на колегите непрекъснати 
проблеми с читателите, тъй като депозитите се приемат от направление „Национална библиография“ с 
голямо закъснение и не е възможно да се изпълняват документи от 2012, 2013, 2014 и 2015 г. Най-сери-
озните причини обаче са: разпръснатостта на архива в различни външни хранилища, натрупването на 
огромни неподредени масиви от документи поради недостиг на хранилища и липсата на стелажиране. 
Наложилите се спешни пренасяния на фондовете от с. Осоица и с. Мещица също усложниха положени-
ето. Продължава складирането на книгите и периодиката в бившата печатница на НБКМ противно на 
всякакви библиотечни правила. Състоянието, в което е колекцията в момента, прави изпълнението на 
заявки и извършването на някои от справките абсолютно невъзможни. 

 При наложените ни ограничения на бюджета библиотеката трудно може да задели средства за 
изпълнение на малък брой поръчки от отдалечените външни хранилища. Ето защо, съгласно Правилата 
за обслужване на потребителите в НБКМ, поръчки от с. Богданлия се изпълняват основно през август.

 Фондът от дисертации е обект на изключителен интерес. Извършват се справки на място, по те-
лефона, по електронната поща. Поради изброените по-горе причини обслужването с документи от тази 
колекция е изключително сложно. За да удовлетворим в максимална степен потребностите на читатели-
те, при необходимост ги препращаме най-често към ЦНТБ. Тъй като НБКМ обслужва с автореферати, 
ежедневни са и справките за наличност на автореферат. При направения анализ на отказите се вижда, 
че липсата на втори депозиран екземпляр продължава да бъде основна причина за отказ на читателска 
поръчка в читалня № 9.

Участието на направление „Библиотечно обслужване“ в разширяването на колекцията на 
Дигиталната библиотека – Продължаващи издания 1878–1944 г. се изразява в:

•	 ежедневното наблюдение на честотата на читателското търсене на продължаващи изда-
ния от този период;

•	 следене на физическото състояние на ползваните томове;
•	 осигуряване чрез междубиблиотечното заемане или с приемателно-предавателен прото-

кол на липсващи годишнини и отделни броеве на заглавията, които подлежат на дигитализация;
•	 описание на метаданните на вече дигитализираните броеве в програмата DocuWare. 

През 2015 г. към колекцията на Дигиталната библиотека вече са и продължаващите издания: 
в. „Наковалня“; сп. „Слънце“; сп. „Изкуство“; сп. „Просвета“; сп. „Известия на Българското географ-
ско дружество“; в. „Будилник“; в. „Съзнание“; в. „Родителско-учителски вести“; сп. „Славянски глас“; 
в. „Човешки права“; в. „Последен час“; в. „Солидарност“; сп. „Родина“; „Търговия, промишленост и 
труд“; в. „Литературни новини“, т.е. 15 нови заглавия, 66 тома и 16 801 файла. С тях отделните заглавия 
в двете колекции „Продължаващи издания 1878–1944 г.“ и „Целокупна България “ са 109. 
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Междубиблиотечно заемане
Безспорна е необходимостта от тази библиотечна услуга за нашите потребители. Съществуващи-

те онлайн каталози имат огромно значение за продуктивността и бързината при изпълнение на постъп-
ващите поръчки. Те са професионален инструмент за цялата библиотечна общност в страната.

 Данните за обема извършена работа в двете направления на отдела – „Междубиблиотечно зае-
мане за страната“ и „Международно междубиблиотечно заемане“ са:

Междубиблиотечно заемане за страната

Общ брой получени поръчки 397 бр.

Изпълнени поръчки 259 бр.

Откази 138 бр.

Поръчки от НБКМ до други библиотеки 31 бр.

Въведени записи 487 бр.

Причини за неизпълнението на заложените показатели по линия на междубиблиотечното заема-
не за страната:

•	 Таксите, събирани по ПМС 290/2012 г. Таксите по това постановление, както и комисион-
ните, плащани на банките при преводите, оскъпяват прекалено всяка една поръчка. 

•	 Не се изпълнява стриктно Законът за задължително депозиране на печатни и други про-
изведения.. Пропуските са сериозни.

•	 Недостатъчно, крайно ограничено комплектуване на чуждестранни книги и периодика.

Международно междубиблиотечно заемане   

Общ брой получени поръчки 151 бр.

Изпълнени поръчки 114 бр.

Откази 17 бр.

Поръчки за НБКМ 88 бр.

•	 Характерното за изминалия период беше, че тази услуга се ползваше предимно от хора 
работещи по програми и проекти с осигурено финансиране. Изводът е, че услугата е скъпа и може би 
трябва част от разходите да се субсидират от държавата.

Проверка и обработка на фактури от чужбина и за страната – 185 бр.
Пощенска обработка – 305 бр.: 
 Колети за страната – 90 бр.      
  Колети за чужбина – 88 бр. 
  Писма – 127 бр.
Сканиране, копиране и изпращане на поръчки:
 Копирани – 46 бр. (260 л.)
 Сканирани – 66 бр. (894 файла)

♦
	Разширяването на Дигиталната колекция от продължаващи издания, излизали на те-

риторията на България през периода 1878–1944 г., и осигуряването на достъп до тях през сайта на 
библиотеката дават уникална възможност за четенето на периодика, чиито книжни тела не могат 
да се ползват от читателите.

	Предпочитаните източници на научна информация за читателите ни остават продъл-
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жаващите издания, независимо от периода на издаването им. До този извод сме стигнали след 
дългогодишни наблюдения върху вида ползвани материали. Това е мотив да намерим възмож-
ности за абонамент на чуждестранни продължаващите издания.

	Безспорна е необходимостта от осигуряването на достъп до интернет. За удовлетворява-
не на читателските интереси от особена важност е да бъдат оборудвани с компютри още места в 
читалните зали, особено в читалня № 4. Възможността да се ползват едновременно традиционни 
и електронни ресурси е предпоставка за наличието на едно основно ядро от ползватели специа-
листи в библиотеката Необходимо е създаването на по-добри условия за четене: удобни столове, 
локално осветление, климатик и т.н.

	Професионализмът на служителите заема своето значимо място сред факторите, които 
допринасят за запазването на основния състав читатели на библиотеката и удовлетворяването на 
информационните им потребности.

	Наложително е подвързването на търсените заглавия на периодични издания. Полз-
ването им от читатели неминуемо води до загуби на отделни броеве, откъсване на страници и 
затруднява подреждането и съхранението им във фонда на библиотеката.

	Липсата на място за библиотечните документи е един от основните проблеми, който с 
всяка изминала година се задълбочава и оказва пагубно въздействие върху състоянието на фонда 
и съхранението му като историческо и културно наследство. 

	Неотложен е въпросът за подобряването състоянието на книгохранилищата (асансьор-
ите в хранилището на основния фонд изискват неотложен ремонт).

	Много сериозен е проблемът с възможността за подвързване на годишнините на вест-
ниците и списанията. Това възпрепятства предоставянето на читателите на най-търсените за-
главия 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 повреждане на страници и затруднява правилното им съхранение във фонда. Решава-
нето 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 изданията, тъй като възможнос-
тите на лабораторията за реставрация и консервация не позволяват да бъдат обработени всички 
повредени томове. Продължаващите издания се отделят и натрупват без възможност да бъдат 
ползвани от читателите за неопределено време, което предизвиква тяхното недоволство. От хи-
мическа реставрация се нуждаят вече и много стари книги, които по същата причина не се пре-
доставят за ползване в читалните зали. 

Информационно обслужване

Дейностите по информационното обслужване в библиотеката бяха насочени към подпомагане 
информационното осигуряване на нашите разнообразни категории потребители – български държавни, 
научни и културни институции, издателства и медии, преподаватели и научни работници, студенти, 
специалисти и др. На техните изисквания отговаряме с различни информационни продукти: тематични 
библиографски справки, тематични справки с предоставяне на пълнотекстова информация, библиог-
рафско издирване, придружено с електронна доставка на документите, пакети с документация по раз-
лични проекти, предоставяне на актуална библиографска информация и ксерокопия на документите, 
библиографски консултации и др. Целите, които си поставихме и през изминалата година, бяха:

•	 качествено и бързо удовлетворяване на информационните потребности на всички потре-
бители; 

•	 съобразяване с новия профил на потребителите – компютърно грамотни, което позволява 
да ползват услугите на библиотеката и дистанционно, и с все по-големи изисквания към вида, съдържа-
нието и формата на предоставяне на заявените услуги. 
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Затова продължихме да развиваме информационното обслужване в електронна среда, но извърш-
ваме и традиционно информационно обслужване. Продължиха усилията ни за оптимизиране информа-
ционните възможности на сайта на библиотеката чрез:

•	 актуализиране на информацията за нови информационни ресурси. При осигурен пробен 
достъп до нови ресурси своевременно бяха подготвяни съобщения с описание на информационните им 
възможности и начин на достъп;

•	 стимулиране на предлаганите онлайн услуги чрез ползване на електронния каталог, ба-
зите данни по абонамент, Дигиталната библиотека, част от изданията на библиотеката, електронния 
архив на библиографските справки, подбраните електронни ресурси в рубриката „Полезни адреси в 
интернет“; 

•	 активно използване на функцията „Попитай библиотекаря“ и максимално бързо отгова-
ряне на зададените въпроси; 

•	 актуализиране на рубриката „Архив на библиографските 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 „Библио-

графско и информационно обслужване“, а също и в направленията, отговорни за обслужването на чи-
тателите.

Информационните продукти писмени тематични библиографски справки, тематично търсене в 
автоматизираните бази данни (собствени и по абонамент), фактографски справки, пакети с докумен-
тация, отговори на писма, информационни бюлетини, библиографски указатели и др., се подготвят в 
направление „Библиографско и информационно обслужване“. 

Подготвени са 7056 бр. информационни продукта и услуги, от които писмени информационни 
продукти – 677 бр.

1. Писмени тематични библиографски справки – 84 бр.
 1.1. Ретроспективни тематични библиографски справки (справки чрез автоматизирано търсене) 

– 81 бр.
 1.2. Текущи библиографски справки – 3 бр. 
 - Библиографски справки – 2 бр., 132 загл.
 - Нови чуждестранни справочници – 130 загл.
2. Пакети с документация – 19 бр., 71 стр. 
3. Фактографски справки – 195 бр. 
4. Библиографско издирване с електронна доставка на документи – 21 бр., 148 файла 
5. Отговори на писма – 356 бр. 
6. Автоматизирано информационно търсене в електронния каталог и бази данни на НБКМ, в 

онлайн бази данни и в други интернет ресурси – 6200 бр. (Тук не се включва търсенето на материали за 
„Булгарика“, както и търсенето по време на дежурствата на информационното гише, а само проведеното 
в отделите във връзка с тематичните справки). Голям е броят и на търсенията в базите данни за цитира-
ния поради големия брой направени цитатни справки – търсенията в тях са около 2000. През 2015 г. беше 
осигурен едномесечен безплатен достъп до бази данни, от който се възползвахме – проучихме инфор-
мационните им възможности и ги използвахме в информационното обслужване.

7. Информационни бюлетини – 1 бюлетин „Криминология и криминалистика“ (184 загл.). Оси-
гурен е и достъп до пълен текст на голяма част от включените в бюлетина статии.

8. Библиографски указатели: 
– „България в чуждата литература (Булгарика)“ – за подготовката на указателя 2006/2007 г. и за 

указатели за следващите години са извършени следните дейности: издирване в електронни каталози, 
бази данни в интернет и в печатни източници; редакция; прехвърляне на записите от фишовата картоте-
ка в електронна картотека по години за „Булгарика“ 2006–2014 г. Броят на работните дни за подготовка 
е 256. Регулярно бяха преглеждани и описвани постъпилите в библиотеката нови книги – 49 работни 
дни (р.д.), описани 311 чужди книги.

– „Никола Вапцаров. Биобиблиографски указател“ – във връзка с отпечатването на указателя 
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беше извършена повторна основна редакция на първата част от корпуса и показалците. Това наложи 
ново преглеждане на много материали, уточнения и нанасяне на поправки. Целият указател беше кори-
гиран след предпечатната обработка. Процесът отне много време – 40 р.д.

9. Вторично използвани библиографски справки – 4.
Продължи сътрудничеството с Националния център за наркомании, като по темата „Наркотици 

и наркомании“ бяха прегледани de visu 943 бр. вестници по предварително уточнен списък. Ежедневно 
беше преглеждан и сайтът BTV novinite.bg. Въведени са 707 описания на намерени публикации в базата 
данни „НБКМ“ на Националния център по наркомании. 

Продължи и работата по договора с фирма Bayer, като един сътрудник от отдел „Информация 
по култура, наука, образование и Булгарика“ издирва публикации в медицински списания за нежелани 
физиологически реакции към лекарствени продукти на фирмата. 

Общата сума от подготвените платени информационни продукти е 5589 лв. Десет справки са из-
готвени безвъзмездно за нуждите на различни институции, няколко не бяха заплатени от лицата, които 
са ги поръчали. 

Към посочените продукти трябва да отчетем и 567 броя справки в бази данни и сайтове, извър-
шени в направление „Специални колекции“, 1540 справки в направление „Библиотечно обслужване“, 
както извършенитe в направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“ 710 справки по 
електронния каталог. 

Общият брой на всички продукти и услуги, свързани с информационното обслужване, е 9873.

Устна информация
Извършени са 9838 бр. устни справки и консултации. Те се разпределят по следния начин : 
 - Устни справки – 9152 бр. Извършват се във всички направления, отговорни за обслужването и 

включват насочващи, адресни справки за уточняване на библиографски данни и други. В направление 
„Библиографско и информационно обслужване“ са дадени 3965 справки, в направление „Специални 
сбирки“ – 654 броя справки, в направление „Библиотечно обслужване“ – 2633 бр., в „Ръкописно-доку-
ментално и книжовно наследство“ – 1900 бр. 

 - Библиографски консултации – 686 бр. („Библиографско и информационно обслужване“ – 526 
бр., в „Специални колекции“ – 160 бр.). 

 Справки по всички каталози на библиотеката се дават при необходимост и от направление „Ка-
талогизация“. 

Устната информация се предоставя основно при дежурства на информационното гише, на регис-
трационното гише, както и по телефона. 

Справочен апарат
Справочният апарат на библиотеката се поддържа от сътрудници в направление „Библиографско 

и информационно обслужване“.

1. Справочници
Обработени са 150 нови справочника; сигнирани нови – 329; вмъкнати фишове в каталога на 

справочниците – 204; пресигнирани стари справочници – 147, поправени сигнатури – 8. Направена е и 
редакция на каталога.

По време на регулярната проверка през август бяха извършени следните дейности: сигнатурна 
проверка на справочниците в склада – проверени са 3199 т. справочници; издирване на липсващи фи-
шове в каталога на справочниците; издирване по каталози и подготвени нови фишове за 103 т. справоч-
ници; обработка на отчислени от читалня № 4 справочници и подреждането им в склада – 92 т.; редак-
ция и подмяна на етикети на преводната картотека; отчисление на стари годишнини от продължаващи 
издания – списания, вестници и бюлетини; подреждане и почистване на справочниците в работните 
помещения и в каталожния хол; подреждане и проверка на фонд „Булгарика“. През санитарните дни са 
извършени периодични отчисления от подръчния фонд, като част от заглавията са предавани в справо-
чен склад или за подвързия.
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2. Справочни картотеки. Други
В направление „Библиографско и информационно обслужване“ е създадена картотека „Сборни-

ци със законодателство 1878 –1986 г.“. В картотеката „Правна консултация от в-к „Труд“ са включени 
нови 25 бр. трудови консултации. 

Продължиха регулярните дейности по преглед на нови книги; преглед на ежедневници и описва-
не на материали за НБКМ; поддържане архива на справките; редактиране на включените в електронни-
те пътеводители ресурси и издирване на нови.

Информационно осигуряване на културни и научни дейности
Активно беше участието на направленията „Библиографско и информационно обслужване“, 

„Библиотечно обслужване“ и „Ръкописно-документално и книжовно наследство“ в културната дейност 
на библиотеката. За част от подготвените изложби беше извършен библиографски подбор и бяха доста-
вени библиотечни материали. 

♦
	През изтеклата година бяха изпълнени всички основни задачи, свързани с информа-

ционното обслужване на локалните и дистанционните потребители на библиотеката. 
	Броят на подготвените писмени информационни продукти е намалял в сравнение 

с предходните години. Едно вероятно обяснение е самостоятелното ползване на електронния ка-
талог от потребителите, които вече свикнаха да работят с него. Това, както и информацията в 
интернет, доведе до намаляване на запитванията за платени справки. Не бива да подценяваме 
и конкуренцията на други библиотеки, които имат по-богат абонамент, особено на електронни 
документи. 

	Ползването на електронния публичен каталог на библиотеката е активно. Наблю-
даваме малък спад в броя на устните библиографски справки, давани от сътрудниците по време 
на дежурствата на информационното гише и в отделите, но е увеличен броят на библиографските 
консултации, както и на по-специфичните и изискващи повече време търсения, които сътрудни-
ците на направлението извършват. 

	Голям е броят на заявките от чужбина, като почти всички са свързани с библио-
графско издирване по различни печатни и електронни източници с осигурена електронна достав-
ка на документи от фонда на библиотеката. 

	Подпомагането на самостоятелната работа на дистанционните потребители става 
както и досега – чрез издирване на качествени интернет ресурси на свободен достъп и тяхното ор-
ганизиране в дигитална колекция от справочници, достъпна от сайта на библиотеката („Полезни 
адреси в интернет“). Тази колекция се актуализира периодично.

	Различните форми на виртуално справочно обслужване (електронна поща, уеб фор-
муляр, използване на дигитални колекции, електронен архив на справките) увеличиха броя на 
заявките за справки, получени по електронен път – както от страната, така и от чужбина. Отно-
сителният дял на получените по електронен път заявки продължава да надвишава значително 
получените по традиционен начин.

	Увеличеното търсене и сваляне на информация от Дигиталната библиотека, особе-
но на публикации в дигитализираните периодични издания, доведе и до провеждането на повече 
консултации от сътрудниците на направлението – както по време на дежурствата на информаци-
онното гише, така и в отделите. Наред с това в повечето случаи те изтеглят и разпечатват диги-
тализирани документи.
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Състояние на библиотечните фондове

Комплектуване и развитие на колекциите

През 2015 г. във фонда на Националната библиотека са постъпили 10 154 загл. в 10 340 т. книги 
и 1639 загл. в 32 158 бр. периодични издания.

Във фонда на чуждестранните официални издания са постъпили 227 загл. в 231 т. книги, 58 загл. 
в 63 т. годишници, 60 загл. в 135 т. списания, 6 загл. в 11 бр. ел. документи. Извършена е текуща регис-
трация на 192 бр. списания. 

Българските официални издания постъпват по депозит и за 2015 г. включват следните докумен-
ти: книги – 150 загл. в 153 т. и 1 автореферат към дисертационен труд.

 В сектор „Музикални издания“ новопостъпилите документи са: книги – 96 т. (депозит – 75, об-
мен – 17, дар – 3, покупка –1), продължаващи издания – 10 т., нотни издания – 75 бр. по депозит, CD – 
10, от които 1 – приложение към ноти, по депозит и DVD – 1 рег. ед. приложение към книга по депозит. 
Текущо са регистрирани 113 бр. периодични издания.

В сектор „Графични и картографски издания“ са постъпили 232 графични издания, от които по 
начин на доставяне: депозит – 143, обмен – 78, дар – 11, покупка – няма. По вид: 232 албума. В карто-
графската сбирка са постъпили само 10 документа, от които по депозит – 5, по обмен – 2, дар – 3. По 
вид – 6 атласи, 4 карти. 

В сектор „Издания по библиотечно дело“ набавените документи са: книги – 118 загл. в 119 т. по 
депозит и обмен; продължаващи издания – 6 загл. в 6 т.; текущо регистрирани – 147 бр.; служебни и 
непубликувани документи – 8 загл. в 8 т. 

 В „Архив на българските печатни и други видове издания“ са постъпили 3306 библиотечни еди-
ници (б.е.) книги. Дисертациите се включват в депозитните списъци и се описват в електронния ката-
лог, но за разлика от останалите самостоятелни документи постъпват в архива наведнъж за съответната 
година след приключване на обработката. Приети в архива, обработени и изнесени са 1300 дисертации 
от 2014 г. 

В Архива на продължаващите издания са получени и обработени:
- регионални и централни вестници – 20631 б.е.;
- списания, периодични сборници, годишници, бюлетини – 4447 б.е.;
- продължаващи издания на Брайл – 1 б.е.;
- продължаващи издания на електронен носител – 41 б.е.
На разположение на читателите са били 12 електронни бази данни.

Комплектуване на документи на български език чрез депозит
През 2015 г. по депозит са постъпили 9093 заглавия в 9201 тома монографии. Депозитирани и 

регистрирани са 1113 заглавия български продължаващи издания – централни и регионални вестници, 
списания и бюлетини в 27 573 бр., предназначени за фонда и 1113 заглавия в 28 285 бр. централни и 
регионални вестници, списания и бюлетини, брайлови издания и CD за архив.

Комплектуване на документи чрез покупка
През 2015 г. беше изготвен проект за участие в конкурсната сесия на Министерството на култура-

та за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информа-
ционни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информи-
раност“, който беше одобрен за отпускане на сума в размер на 5000 лв. Със средства от тази субсидия 
в края на годината бяха поръчани 3 загл. в 7 тома чуждестранни документи за фонда на Националната 
библиотека и закупени 55 загл. в 156 т. книги, предназначени за международен книгообмен.

За 2015 г. бяха абонирани само 9 чуждестранни периодични издания поради липса на средства. 
Така във фондовете на Националната библиотека продължават да се поддържат по абонамент минимум 
чуждестранни заглавия като „Фигаро“, „Гардиан“ и др., но значими и търсени издания като „Таймс“ и 
„Нейчър“ не бяха абонирани и така пълнотата на годишнините се наруши. Абонирани бяха и 47 загл. в 
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71 компл. български периодични издания за читалните на библиотеката и 95 загл. в 392 компл., предназ-
начени за международен книгообмен. 

Комплектуване на чуждестранни документи чрез книгообмен и дарение
През 2015 г. осъществявахме международен обмен на монографии и продължаващи издания със 

150 библиотеки от 50 държави. Получените книги по линия на международния книгообмен са общо 606 
загл. в 623 т. на стойност 37 678.00 лв. В резултат на многогодишното ни сътрудничество и точните кри-
терии за подбор при работата с най-важните партньори – национални библиотеки, престижни универ-
ситети и културни институции, набавените документи имат висока научна и художествена стойност и 
съответстват на профила на комплектуване на библиотеката. В рамките на международния книгообмен 
българските книги, подготвени и изпратени в чужбина, са 1061 загл. в 1109 т. на стойност 28 774.00 лв. 
От съотношението на получени и изпратени книги може да се направи извод, че обменът на моногра-
фии все още е удачен начин за набавяне на постъпления, тъй като българските книги, предназначени за 
тази цел са придобити предимно под формата на дарения. 

Международният книгообмен с библиотеките на Великобритания, САЩ, Япония и други англо-
говорящи страни се характеризира с трайна тенденция за възстановяване и активизиране на партньор-
ството. Получените и регистрирани във фондовете на НБКМ монографии са 154 загл. (159 т.) 15 703.00 
лв. Както и през предишната година, ни се предостави възможност да поръчаме новопубликувани анг-
лоезични монографии от авторитетни университетски издателства в Америка. През 2015 г. книгообме-
нът с Конгресната библиотека във Вашингтон беше изключително ефективен – получени са моногра-
фии 83 загл. (83 т.) на стойност 9272.00 лв. Обработени и регистрирани бяха и получените англоезични 
дарения 118 загл. (121 т.) на стойност 6986.50 лв.

Установените стабилни книгообменни отношения на НБКМ с дългогодишните партньори в 
немскоговорящите страни се запазват и през 2015 г. Както и в предходни години, най-активно беше 
сътрудничеството с Немската национална библиотека, Австрийската национална библиотека, Берлин-
ската държавна библиотека – Пруско културно наследство, Баварската държавна библиотека. Скъпи 
периодични издания с висока научна и информационна стойност получаваме от Академия на науките в 
Гьотинген, от Института за изследвания на Източна и Югоизточна Европа в Регенсбург. Броят на про-
дължаващите ресурси от Германия и Австрия през 2015 е 47 заглавия. През отчетния период са получе-
ни и регистрирани във фонда на НБКМ общо по обмен и като дарение 182 загл. в 184 т. чуждестранни 
документи от немскоговорящите страни на стойност 17 541.00 лв. 

През 2015 г. попълването на фондовете на библиотеката с документи на романски и други езици 
се осъществяваше основно чрез дарения. В застой е обменът ни с най-големите библиотеки и културни 
институти от Франция, Испания, Италия, Гърция. С френските библиотеки партньорството се ограничи 
до поддържане на обмен на продължаващи издания. През 2015 г. се получиха две пратки с 300 заглавия 
документи от Турската национална библиотека, едната – подбрана от специалистите от отдел „Ориен-
талски сбирки“ на НБКМ, а другата – дарение. Това са стойностни научни монографии от областите 
„Балканика“ и „Булгарика“, които представляват интерес както за специалистите от НБКМ, така и за 
читателите. 

При получаването на документи от Русия, Украйна, Беларус, Прибалтика, Закавказието и Средна 
Азия се наблюдава количествено намаление. През отчетната година са набавени и регистрирани като 
обмен и дарения във фондовете на библиотеката 233 загл. (247 т.) на стойност 8907.00 лв. НБКМ раз-
вива дългогодишни обменни взаимоотношения с 22 големи библиотеки от този регион. Най-важните 
партньори за нас са Руската държавна библиотека в Москва, Националната библиотека в Санкт Петер-
бург, ИНИОН, Руската академията на науките, ВГБИЛ. Получената литература от тези библиотеки е 
около 80% от общото количество набавени рускоезични документи. От края на 2015 г. фактически се 
прекрати обменът на периодика с Руската държавна библиотека, което през следващите години значи-
телно ще промени облика на рускоезичната колекция от периодични издания. Подобна е и ситуацията с 
Националната библиотека в Санкт Петербург, от която периодично се получават оферти със стойностни 
заглавия, но поради дългото забавяне на българските пратки партньорите не изпращат поръчаните кни-
ги. Делът на книгите и периодиката, набавяни от Армения, Азербайджан, Молдова и Литва, е малък, но 
литературата, издавана на съответните национални езици, се комплектува предимно в областта „Булга-
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рика“, която е задължителна за профила на комплектуване на Националната библиотека. От тези страни 
се набавят предимно издания на руски и английски език – за 2015 г. във фонда на НБКМ са постъпили 
като обмен 21 загл. в 21 т. на стойност 1045.00 лв. Като най-активни партньори може да се отбележат 
националните библиотеки на Азербайджан и Литва. 

По отношение на книгообмена със славянските, балканските страни и някои страни от Източна 
Азия (Китай, Монголия, Виетнам) и Куба промяна в тенденциите не се отбелязва. Отново най-активни 
партньори бяха националните библиотеки и някои университетски библиотеки. През 2015 г. са набаве-
ни и регистрирани 163 загл. книги в 169 т. за 5339.00 лв., получени в рамките на международния книго-
обмен. Както и в предходните години, получихме значителен брой монографии от редица обществени 
организации и частни дарители от Македония, Сърбия и Румъния. Общото количество на дарените през 
периода книги от тези страни е 87 загл. в 130 т. на стойност 4935.00 лв. 

За поредна година основните постъпления от чуждоезични монографии в Националната библио-
тека са набавени чрез международен обмен. Наблюдава се увеличаване на постъпленията от дарения с 
около 30% – през 2015 г. като дар бяха получени и регистрирани в електронния каталог общо 455 загл. 
(516 т.) на стойност 24 321.50 лв. Като по-значителни дарения заслужава да се отбележат получените 
от Националната библиотека на Турция, Фондация „Франц Тисен“, Японски издателски проект, Руски 
институт за стратегически изследвания в Москва, КИЦ на Македония в България, Посолството на Азер-
байджан и много други институции и частни лица.

Общо получените чуждестранни продължаващи ресурси през 2015 г. са 526 заглавия (531 през 
2014 г.) от 153 партньорски институции: вестници, списания, годишници и други продължаващи из-
дания. Регистрираните броеве на постъпилите във фонда продължаващи ресурси в COBIB са общо 
4585 единици периодика. Отново основният начин на набавяне е чрез книгообмен. През годината бяха 
получени и 13 нови заглавия периодика, предложени от партньорите по линия на международния кни-
гообмен, за които съответно бяха създадени библиографски описания в COBISS3. През 2015 г. много 
периодични издания бяха получени като дар. По проекта JDP се получават 24 издания, от Гьоте инсти-
тут – 16 и др.

Комплектуване на документи на български език чрез дарения и вътрешен книгообмен
През 2015 г. в Националната библиотека бяха получени като дарение 677 загл. в 4952 т. български 

книги, преобладаващата част от които бяха използвани за международен книгообмен. Поддържахме 
ползотворни отношенията с Университетска библиотека, Библиотеката на Археологическия институт, 
Българска народна банка, Нов български университет, ДА „Архиви“, Института за български език на 
БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Общобългарска фонда-
ция „Тангра ТанНакРа“, издателство „Ерго“, както и с много други издателства и автори. 

Регистрация и каталогизация на документи в системата COBISS3
Както през предходните години работата по каталогизиране на постъпващите в библиотеката 

чуждестранни документи се извършваше в реалната среда на системата COBISS3. Създадени са общо 
1134 нови библиографски записа на монографии и продължаващи издания за ниво каталог, като тук са 
отчетени и редактираните записи, в които се въвежда информация за многочастни документи. 

Процесът на работата изискваше и създаване на авторски записи за лицата с авторска отговор-
ност в COBISS3, база CONOR. За 2015 г. са създадени 1027 бр. авторски записа, а са редактирани 260. 
Създаването на контролен запис за име/имена на лице/лица в реалната среда на база CONOR.BG е част 
от процеса каталогизация на постъпващите ресурси в базата. Пълнотата на библиографския запис на 
ниво каталог включва и пълен семантичен анализ на съдържанието в блок 6ХХ – предметизиране и 
класиране на ресурса. Прегледани, предметизирани и класирани бяха общо 1796 библиотечни единици 
– 1778 чуждестранни монографии, 16 нови заглавия чуждестранни продължаващи ресурси и 2 редакти-
рани заглавия чуждестранни продължаващи ресурси. Семантичният анализ и въвеждането на информа-
цията в блок 6ХХ – предметни рубрики, подрубрики, класификационни индекси, естествено допринася 
създаваният библиографски запис на чуждестранните документи, постъпващи в колекциите на НБКМ 
да отговаря на пълнотата, която се изисква за чуждестранните документи според международния ISBD 
стандарт. 
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Текущата регистрация на чуждестранните продължаващи издания изисква и периодична редакция 
и актуализиране на електронната база данни „Периодика“. Поради липса на редактор за тези издания 
редакцията се извършваше от референта за чуждестранни периодични издания. През 2015 г. беше постиг-
ната и ритмичност в текущата регистрация на български периодични издания, получени по абонамент и 
като депозит за фонда на библиотеката и за „Архив на българските печатни и други видове издания“. 

 И през 2015 г. всички процеси на комплектуването на монографии за фонда на НБКМ и за меж-
дународен обмен на документи се осъществяваха в модул „COBISS3/Набавяне – монографии“ на со-
фтуерната платформа COBISS3. Така чрез автоматизиране на библиотечните процеси продължи да 
функционира технологичната връзка между отделните направления, видима в пряката зависимост, как-
то и модулите „Набавяне“, „Каталогизация“ и „Фонд“.

За отчетната 2015 г. в модула „COBISS3/Набавяне – монографии“ са изготвени 219 акта за даре-
ния; 250 списъка с описи на подготвени пратки с български документи по книгообмен; 164 списъка на 
получени чуждестранни документи в модул „Набавяне – монографии“.

Във връзка с упражняването на контрол и нуждата от униформеност при въвеждането на данни 
за партньори на НБКМ в модула „COBISS3/Набавяне – монографии“ при поддържането на партньор-
ската база беше контролирано създаването на партньори – 286 бр. 

Транспортиране на пратките за международен книгообмен
И през 2015 г. отново трябва да отбележим като най-голяма трудност изпращането на подгот-

вените книги и периодика до чуждестранните ни партньори. Благодарение на финансовата субсидия, 
предоставена ни от Американска фондация за България, и през 2015 г. изпратихме пратките в рамките 
на книгообмена с Конгресната библиотека във Вашингтон, Станфордския и Вашингтонския универси-
тет, Сиатълския и Питсбъргския университет и др. Осигурените от библиотеката средства направиха 
възможно изпращането на 25 колета за библиотеките в Германия. За Британската библиотека бяха из-
пратени четири кашона с подбрани книги и периодика чрез г-жа М. Везенкова, директор на българското 
училище в Лондон, и с помощта на издателство „Жанет 45“.

През 2015 г. продължи изпращането на българските книги и периодични издания за руските биб-
лиотеки чрез „България еър“ – Национален въздушен превозвач, опаковани като дипломатическо карго 
чрез Културния институт на МВнР и предадени на руските библиотеки от Посолството на България в 
Москва. За Беларус и Украйна бяха изпратени пратки с помощта на посолствата на съответните държа-
ви в България.

Изключителен и основен начин за поддържане на книгообмена с библиотеките от славянските и 
балканските страни и изпращането на подготвените пратки с български документи отново бе сътруд-
ничеството с културните им представителства в София – Чешкия център, Полския културен институт. 
Посолството на Албания оказаха пълна подкрепа при транспортирането на цялата поща за национал-
ните библиотеки на Полша, Чехия, Албания. В края на декември 2015 при гостуването на Сръбската 
национална библиотека на Коледния панаир на книгата в София бяха изпратени 40 пакета с български 
книги и периодика за библиотеката в Белград. 

Въпреки значителната помощ на дарители и спомоществуватели и усилията на всички от направ-
лението проблемът с пощенските разходи продължава да затруднява дейността ни. 

♦
	 Набавени бяха значителен брой чуждестранни монографични и периодични изда-

ния, съответстващи на профила на комплектуване на Националната библиотека. 
	 Получените като дарение книги и продължаващи издания от частни лица, държав-

ни и обществени институции, организации и издателства, които са ценно попълнение за колекци-
ите на Националната библиотека, бяха обработени и каталогизирани своевременно. 

	 Броят на активните ни чуждестранните партньори беше запазен, но настъпиха про-
мени в обменните ни отношения с някои от тях. 

	 Автоматизирани са редица дейности чрез въвеждането на модула „Набавяне на мо-
нографии“ на COBISS3
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	  Осигури се ритмичност в регистрацията на постъпленията от български периодич-
ни издания, получени като абонамент и дарение

Каталогизация

Каталогизацията е основна дейност на всяка библиотека. С изграждането на Единна национална 
библиотечно-информационна система и прилагането на принципите на споделена каталогизация, все 
повече се осъзнава значението и отговорността за бързото и точно разкриване на фондовете и колекци-
ите на библиотеката, както и за осъществяването на обмен на информация със световните информаци-
онни системи.

 Дейността беше насочена към максимално бързо създаване на библиографската информация за 
постъпилите библиотечни документи в електронния каталог и своевременно предоставяне на обрабо-
тените библиотечни ресурси за ползване от читателите на библиотеката. Едновременно с това продъл-
жи стремежът към непрекъснато подобряване на качеството и пълнотата на библиографските записи в 
електронния каталог. 

Създаване, контрол и редакция на библиографските записи в електронния каталог COBISS/
OPAC

 Общо през 2015 г. в отдел „Каталогизация“, сектор „Описание. Базов запис“ са: 
•	 създадени 9883 библиографски записа за каталог на монографии (книги, албуми, дисер-

тации, хабилитационни трудове), нови заглавия продължаващи издания, електронни ресурси;
•	 редактирани 11 730 библиографски записа за каталог (книги, албуми, дисертации, хаби-

литационни трудове), нови заглавия продължаващи издания, нотни издания, електронни ресурси;
•	 създадени 3197 нови контролни записа с имена на български и чуждестранни автори в 

нормативна база данни CONOR.BG;
•	 редактирани 12 319 контролни записа с имена на български и чуждестранни автори в 

нормативна база данни CONOR.BG.

 Общо през 2015 г. в отдел „Каталогизация“, сектор „Семантична обработка“ са: 
•	 класирани по УДК 11 078 и предметизирани 10 884 монографии (книги, албуми, дисер-

тации, хабилитационни трудове), нови заглавия продължаващи издания, нотни издания, електронни 
ресурси;

•	 редактирани са 12 125 класификационни индекса и 12 060 предметни рубрики на моно-
графии (книги, албуми, дисертации, хабилитационни трудове), нови заглавия продължаващи издания, 
нотни издания, електронни ресурси.

 Общо през 2015 г. в отдел „Каталогизация“, сектор „Техническа обработка и регистрация“ са: 
•	 сигнирани монографии за основен фонд – 8449 т.;
•	 сигнирани на монографии за архив – 10 195 т.;
•	 сигнирани продължаващи издания за основен фонд – 290 загл.;
•	 сигнирани продължаващи издания за архив – 100 загл.;
•	 сигнирани монографии за колекции – 1101 т.;
•	 изход сигнатурни етикети – 8937 бр.;
•	 редактирани 23 библиографски записа, сигнатури на монографии и продължаващи из-

дания. 
•	 създаването на библиографските записи за каталог за всички 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 направление „Каталогизация“.
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 След приемането на Правилата за създаване на библиографско описание на нотни, картографски 
издания, звукозаписи и видеозаписи, започна каталогизиране на новите постъпления от тези видове 
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 продължаващи издания в споделената биб-
лиографска база данни COBIB.BG в системата COBISS.BG. За съжаление процесът е бавен, тъй като се 
извършва само от един служител, който изпълнява и други задачи.

 Създаване, контрол и редакция на бази данни 
Локална библиографска база данни COBIB.BG:
- нови 9883 библиографски записа за каталог за набавени български библиотечни документи;
- редактирани 11 730 библиографски записа за български и чуждестранни библиотечни документи;
- класирани по УДК 11 078 и предметизирани 10 884 набавени нови български библиотечни до-

кументи;
- редактирани 12 125 класификационни индекса и 12 060 предметни рубрики на български и чуж-

дестранни библиотечни документи. Нормативна база данни CONOR.BG:
- създадени – 3197 контролни записа за имена на български и чуждестранни автори; 
- редактирани – 12 319 контролни записа за имена на български и чуждестранни автори. 
Нормативна база данни COSUB.BG:
- редактирани записи – 1090;
- изтрити дублирани записи – 74;
- създадени записи за новоприети предметни рубрики – 34.
 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 обратната връзка с всички сътрудници, участ-
ващи в изграждането на двете бази данни и при вземането на решения от Национален център COBISS.

 
Изграждане и поддържане на традиционните служебни каталози
През 2015 г., паралелно с електронния каталог, продължи поддържането и на традиционните 

служебни азбучни каталози.
- Подредени и вмъкнати кат. картички в каталозите на книгите – 1429 бр. кат. к.
- Подредени и вмъкнати кат. картички в каталога на продължаващите издания – 193 бр. кат. к.
Общо създадени, редактирани и вмъкнати каталожни картички: 1622 кат. к.
 Разпределени, свързани с каталожните картички и предадени във фондовете и специалните ко-

лекции на библиотеката са общо около 10 000 т. библиотечни документи от 50 депозитни списъка с 
български документи и 19 списъка с чуждестранни.

 Продължи редакцията на традиционния фишов каталог на продължаващите издания, който се 
ползва активно както от читателите, така и от служителите на библиотеката, до приключване на редак-
цията на записите за продължаващи издания в електронния каталог.

 

♦
	Усилията бяха насочени и към съвместяване на приоритетните задачи с всички ос-

танали отговорности на направлението, свързани с библиографската и семантичната обработка 
на библиотечните документи. Целта беше да не бъде допуснато нарушаване на ритъма и забавяне 
на достъпа на ползвателите на библиотеката до постъпващите библиотечни документи.

	В края на 2015 г. всички служители притежават лицензи за споделена каталогиза-
ция в споделената библиографска база данни COBIB.BG и нормативна база данни CONOR.BG. 
Служители от отдел „Каталогизация“ подпомагат при обучението, установяването на квалифи-
кацията на библиотечните специалисти за участие в споделената каталогизация и при функцио-
нирането на споделената библиографска база в системата COBISS.BG.
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	Професионалната работа на служителите беше насочена към повишаване на ка-
чеството на създаваните библиографски записи в електронния каталог. 

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

	През годината беше извършена сериозна консултантска дейност и беше оказана ме-
тодическа помощ при сложни случаи на библиографско описание, при семантичното разкриване 
на съдържанието на библиотечните документи, коректното въвеждане на сведенията за фонда и 
при определяне на стандартизираната форма на имената на български и чуждестранни автори.

	Нерешен остава проблемът с редакцията на библиографските записи за продължа-
ващи издания в електронния каталог. Процесът е бавен, поради големия обем работа, необходи-
мостта от извършване на многобройни справки и допълнително създаване на записи за липсващи 
заглавия в базата данни. Редакцията се извършва от един служител, който е зает и с други задачи. 

	Наблюденията върху изпълнението на основните задачи и отговорности на направ-
ление „Каталогизация“ показва, че интензивността и динамиката на работа е значителна. Необ-
ходимо е да бъдат назначени млади сътрудници, на които да бъде предаден опитът на утвърдените 
ни специалисти, да бъдат обучавани и подготвяни през следващите години. 

Опазване на библиотечните фондове

Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ извършва дейности по опаз-
ване и възстановяване на писмени културни ценности, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“. През изминалата 2015 г. направлението продължи да изпълнява своите основни за-
дачи, а именно: консервация и реставрация на архивни материали; реставрация на архивни материали, 
които вземат участие в изложби или други инициативи; дейности, свързани с подвързване; дейности, 
свързани с профилактика на фондове в хранилищата и читалните зали в основната сграда на библио-
теката – „дезинфекция“; методична и консултантска дейност на библиотеки, институции и граждани, 
свързана с опазването и съхранението на различни видове документи 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 наслед-
ство“, „Библиотечно обслужване“ и „Специални колекции“. След постъпването си всяка библиотечна 
единица като носител на уникална информация предварително се изследва и се изготвя придружаваща 
я документация – Консервационен и реставрационен протокол. В него се описва състоянието й преди 
реставрация, като се отчита степента на разрушеност (причинена от окисление, от различни механични 
повреди, от замърсявания, от гризачи, от насекоми и/или плесени и др.) и индивидуалните й характе-
ристики. Консервационно-реставрационната документация включва в себе си и информация от напра-
вените физикохимични изследвания, а също така и технология на консервацията и реставрацията. През 
2015 г. в направлението са изготвени общо 142 консервационно-реставрационни протокола, от които 
128 за библиотечни единици, собственост на Националната библиотека и 14 за външни обекти.

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

През 2015 г. общият брой реставрирани библиотечни единици от отдел „Ръкописи и старопе-
чатни книги“ е 54. Всички те са старопечатни, редки и ценни книги. Голяма част от тях бяха в тежко 
състояние – деформирани, с липса на подвързии (или частично запазени), както и с фиксирани петна от 
органичен произход (восъчни и др.). По-голямата част от тях бяха разподвързани, а отделените листове 
– подложени на механично и химично почистване, стабилизиране на приписки и/или тампонни масти-
ла, водна обработка, деацидификация, укрепване и възстановяване на липсващи части. През изтеклата 
годината приключи реставрацията по програмата „Осинови книга“, започнала през 2014 г., на НБКМ 



24

Rц 649.1 – Триодион (Пентикостар) от 1649 г. Общият брой обработени листове от отдела е 4135. От тях 
4061 листа са подложени на механично почистване, 2546 листа – на химично почистване, 3991 листа – 
на деацидификация, 3563 листа – на възстановяване на липсващи части чрез ръчна реставрация, а 428 
листа – на възстановяване на липсващи части чрез листоотливане. 

През отчетната година общият брой реставрирани библиотечни единици от отдел „Български ис-
торически архив“ е 233, наброяващ 4109 листа. Материалите, които пристигат за консервация и рестав-
рация в направлението, не могат да се характеризират със сходни реставрационни проблеми, тъй като те 
биват книжни тела или единични документи, някои от които свързани в тефтери, тетрадки и дневници. 
Някои от тях бяха в крайно тежко състояние – хартията беше хидролизно разрушена, силно повърхност-
но и структурно замърсена. При други се наблюдаваше наличието на плесени и/или обезцветявания. 
Почти на всички документи хартията беше в състояние на напреднала оксидация, а мастилата бяха сил-
но разливащи се. Разнородността във вида и състоянието на документите обоснова различна методика 
на реставрация. Така на механично почистване са подложени 4109 листа, на химично почистване – 461 
листа, на деацидификация – 2076 листа. Възстановяване на липсващи части чрез ръчна реставрация е 
приложено на 3114 листа, а чрез листоотливане – на 172 листа.

През 2015 г. общият брой реставрирани библиотечни единици от отдел „Ориенталски сбирки“ е 
472, наброяващи 3475 листа. Тяхното състояние беше изключително тежко. Често срещани проблеми 
бяха окислена хартия, хидролизно разрушената структура на хартията под действието на плесени, по-
върхностните замърсявания и големите липсващи части. През отчетната година по-голям беше броят на 
обработените библиотечни единици, които са самостоятелни документи, в сравнение с книжните тела. 
На деацидификация бяха подложени общо 2076 листа. Друга основна задача през 2015 г. бе обработката 
на вестници, които бяха подложени на механично почистване. Така общият брой листове, подложени на 
механично почистване е 3475, а на химично почистване – 1859. Възстановяването на липсващи части на 
1575 листа е осъществено чрез листоотливане, а чрез ръчна реставрация – на 608 листа. 

През отчетната година са реставрирани 20 библиотечни единици във вид на книжни тела от по-
дръчния фонд на направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“, като обработените 
листове наброяват 577. Всички те са подложени на механично почистване. 535 листа са възстановени 
чрез листоотливане, а 42 листа – чрез ръчна реставрация. Неутрализация на киселинността на хартията 
е извършена на 552 листа. 

Обектите, които постъпват за консервация и реставрация от направление „Библиотечно обслуж-
ване“, са от отдел „Книгохранение“ и отдел „Библиотечни услуги“. 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 замърсена. При този тип обекти най-подходящ е методът за ма-
сова консервация – ламинация, който е много ефективен и бърз, но консумативът е скъп и затова се 
използва икономично, само за ценни и единични екземпляри. 

През 2015 г. общият брой реставрирани книги и периодични издания от отдел „Книгохранение“ 
е 103, наброяващи 5263 листа. От тях 3268 листа са подложени на механично почистване, 17 листа – на 
химично почистване, 3151 листа – на деацидификация, 5126 листа – на възстановяване на липсващи 
части чрез ръчна реставрация, 679 листа – на възстановяване на липсващи части чрез листоотливане, а 
само 30 листа – на ламинация.

През отчетната година в направлението постъпиха 28 библиотечни единици за реставрация на 
подвързия от отдел „Библиотечни услуги“ и 15 библиотечни единици от направление „Библиографско 
и информационно обслужване“. При някои от тях бяха констатирани проблеми, които налагаха не само 
реставрация на подвързията или преподвързване с нова подвързия, но и реставрация на книжното тяло. 
Така общият брой възстановени чрез ръчна реставрация листове от отдел „Библиотечни услуги“ набро-
яват 2531, като 1159 листа от тях са механично почистени и деацидифицирани. Обработените листове 
на 15-те библиотечни единици от направление „Библиографско и информационно обслужване“ са 1205. 
От тях 373 са механично почистени и деацидифицирани, 1023 са възстановени чрез ръчна реставрация, 
а 182 листа – листоотляти.

Обектите, които постъпват за консервация и реставрация от направление „Специални колекции“, 
са от двата сектора на отдел „Музикални и картографски колекции“ и отдел „Официални и архивни ко-
лекции“. През отчетната година от сектор „Картографски и графични издания“ постъпиха за реставра-
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ция основно единични документи – плакати, карти и репродукции. Трудността при тяхната реставрация 
се обуславя най-вече от големия формат, които те имат. Това бе и причина да се представят реставра-
ционните проблеми на 50 броя плакати на различна тематика – филмови, циркови, информационни, 
на ежегодната национална конференция и изложба „Форум Реставрация 2015“ чрез презентация и два 
броя табла, илюстриращи отделните етапи на работа по време на реставрация на плакатите. 

Единственият документ във вид на книжно тяло, постъпил за реставрация в направлението през 
2015 г. от сектора, е албум с литографии. По време на неговата реставрация бяха открити финансови 
документи от ХVІІІ в., скрити в подвързията. Те бяха възстановени чрез листоотливане и ще бъдат запа-
зени като придружаващ материал на албума. Само един обект за консервация и реставрация във вид на 
книжно тяло е реставриран и от сектор „Музикални издания“ с общ брой 43 листа. При него бе приложен 
методът за масова консервация – ламинация. Общият брой реставрирани библиотечни единици от отдел 
„Музикални и картографски колекции“ е 79, наброяващи 683 листа. От тях 655 са механично почистени 
и деацидифицирани. 610 листа са възстановени чрез ръчна реставрация, а 30 листа – чрез листоотливане.

През 2015 г. общият брой реставрирани библиотечни единици от отдел „Официални и архивни 
колекции“ е 44, наброяващи 482 листа. Те бяха механично почистени и възстановени чрез ръчна рестав-
рация. На 68 листа се направи деацидификация, на 10 листа – химично почистване.

През отчетната година общият брой реставрирани обекти от външни поръчки е 38 с общ брой 
776 листа. Някои от обектите представляваха единични документи, а други – книжни тела. Към първата 
група се причисляват голямоформатен единичен документ, представляващ фамилно родословно дърво; 
отделни листове от книга „Нов завет“ от 1853 г.; лични документи; фотография върху картонена осно-
ва; диплома за завършено висше образование; свидетелство за кръщение от 1984 г.; вестник „Народен 
съд“ от 1945 г.; плакат на цирк „Континентал“ от 1939 г.; фрагменти на Цветен триод и Требник от ХVІ 
в., собственост на Народната библиотека „Иван Вазов“, а към втората група – ръкопис ЦИАИ № 843 
– Сборник с избрани служби от Минея и Триода от 40-те години на ХVІІ в.; справочник „Лечебни расте-
ния“ от 1941 г.; Речник на личните и фамилните имена у българите; „Нов завет“ от 1853 г.; Евангелие с 
обков от ХХ в. и ориенталски ръкопис от 1759 г.

На механично почистване са подложени 776 листа, на химично – 531 листа, на деацидификация 
– 620 листа, на ръчна реставрация – 532 листа, на листоотливане – 80 листа и на ламинация – 8 листа. 
Зашити са 9 книжни тела, а на 5 е направена реставрация на подвързията.

През 2015 г. в направлението бяха обработени ръкописи, собственост на Църковно-историческия 
и архивен институт при Българската патриаршия и на Народната библиотека „Иван Вазов“. На ръкопис 
ЦИАИ № 843 – Сборник с избрани служби от Минея и Триода от 40-те години на ХVІІ в. бе приложено 
единствено механично почистване, а на фрагментите на Цветен триод и Требник от ХVІ в. – механично 
и химично почистване, деацидификация, възстановяване на липсващите части чрез листоотливане и 
изработване на предпазни папки от картон с алкален буфер. 

Подвързия
В направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ дейността, свързана с под-

вързване, се изразява в две основни линии. При едната се извършва подвързване, преподвързване или 
частична реставрация на документите във вид на книжни тела, постъпили за реставрация от направле-
нията „Ръкописно-документално и книжовно наследство“, „Библиотечно обслужване“ и „Специални 
колекции“ или от външни поръчки. Документите във вид на книжни тела, за които при тяхната рестав-
рация беше необходимо разподвързване, се преподвързваха с оригиналната подвързия, ако е запазена. 
Орнаментираните подвързии бяха монтирани върху нови основи и прикачени към книжното тяло. При 
запазена информация за подвързия с твърди корици в повечето случай бяха изработвани нови подвър-
зии от подходящи материали. Общият брой на постъпилите библиотечни единици за зашиване, препод-
вързване или реставрация на подвързия е 171.

През отчетната година продължи да се спазва принципът книжни тела с меки корици да не се 
преподвързват с твърди, а за тях да се изработват предпазни кутии от картон с неутрално рН. Общият 
брой на изработените кутии е 64, а на предпазните папки за единични документи – 35.

Втората дейност, свързана с „подвързия“, се изразява в поправки или частична реставрация на 
книги с твърди корици, или изцяло ново подвързване на съвременни книги с меки корици. За този тип 
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дейност постъпват книги главно от фондовете на отдел „Книгохранение“ и отдел „Библиотечни услуги“ 
на направление „Библиотечно обслужване“; от отдел „Официални и архивни колекции“ на направление 
„Специални колекции“ и др. През 2015 г. общият брой на постъпилите книги за поправка или частична 
реставрация на подвързията е 172, като 115 от тях са новопреподвързани с твърди корици.

Профилактика на фондовете в хранилищата и читалните зали – „Дезинфекция“
Основна дейност на направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ е и про-

веждането на профилактика на фондовете в хранилищата и читалните зали – „дезинфекция“. Въпре-
ки настъпилите съкращения в щатния състав на направлението през 2015 г. продължи провеждането 
на тази дейност с наличната професионална техника. Тя беше използвана както за обезпрашаване и 
почистване на новопостъпили материали в архива на Националната библиотека, така и за основно по-
чистване в хранилищата. През месец август не се проведе цялостно обезпрашаване и почистване на 
хранилищата и читалните зали от служители на направлението, тъй като това трябваше да се осъществи 
от външна фирма, с която е сключен договор за тази дейност. 

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

♦
	През 2015 г. направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ про-

дължи да изпълнява основните си задачи, свързани с консервация и реставрация на архивни ма-
териали. За поредна година бе осъществена добра координация между направлението и останали-
те структурни звена на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които предоставят 
материали за реставрация. Общият брой материали, подложени на консервация и реставрация, 
е 1086, като 1048 от тях са библиотечни единици, собственост на Националната библиотека, а 38 
са външни обекти. Изразено в брой обработени листове, числото 1086 отговаря на 22 236 листа, 
което е с 3994 листа повече в сравнение с предходната 2014 г. Увеличен многократно е и броят на 
реставрираните външни обекти.

	През изминалата година направлението продължи изпълнението на задачите, свър-
зани с дейността по подвързване и преподвързване на документите във вид на книжни тела, по-
правки или частична реставрация на подвързии и изработване на кутии и предпазни папки от 
картон с неутрално рН. Общият брой на библиотечните единици във вид на книжни тела, подло-
жени на зашиване, преподвързване или реставрация на подвързията от направленията „Ръко-
писно-документално и книжовно наследство“, „Библиотечно обслужване“, „Специални колек-
ции“, „Библиографско и информационно обслужване“ или от външни поръчки, е 343. От тях 298 
са с твърда подвързия, като 115 са изцяло новопреподвързани, а 45 са с мека подвързия. През 2015 г. 
бяха изработените 64 предпазни кутии за книжни тела с мека подвързия и 35 предпазни папки за 
единични документи.

	В рамките на програма „Осинови книга“ приключи реставрацията, започнала през 
2014 г., на НБКМ Rц 649.1 – Триодион (Пентикостар) от 1649 г., от отдел „Ръкописи и старопечат-
ни книги“.

	През 2015 г. активно бе популяризирана дейността на направлението чрез презента-
ции и участия в различни методични и научни срещи. За първи път направление „Консервация, 
реставрация и опазване на фондовете“ участва с презентация и два броя табла на тема „Рес-
таврация на плакати от колекцията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
на ежегодната национална конференция и изложба „Форум Реставрация 2015“, организирана от 
Асоциацията на реставраторите в България.

	Дейността, свързана с профилактика на фондовете в хранилищата в читалните 
зали, продължи да се изпълнява, въпреки настъпилите съкращения в щатния състав на направ-
лението. 
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Дейности с национална отговорност

Национална библиография 

Основните задачи, които изпълнява направлението „Национална библиография“, са свързани с 
контрола върху спазването на Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други 
произведения; получаването, разпределянето и изпращането на депозираните екземпляри на опреде-
лени библиотеки в страната; създаването на бази данни; изработването на изданията от текущата и 
ретроспективната национална библиография; статистическото отчитане на издателската продукция на 
България; присъждането на международните стандартни номера на книгите, продължаващите и нот-
ните издания; изработването, методическото ръководство и редакцията на самостоятелни библиограф-
ски указатели; сътрудничеството в международните системи ISBN, ISSN, ISMN и Index Translationum; 
участието в подготовката на библиотечно-библиографски стандарти, класификационни схеми и други 
видове нормативни документи. 

Контрол върху приложението на Закона за задължително депозиране на екземпляри от пе-
чатни и други произведения

През 2015 г. по депозит в НБКМ са разпределени 296 346 библиотечни единици (б.е.) (от тях във 
фондовете на НБКМ – 75 000 б.е., в депозитните библиотеки в страната – 221 346 б.е.). Набавени изда-
ния в резултат на извършването на контрол по Закона за задължителното депозиране на печатни и други 
произведения – 3746 загл. книги, продължаващи издания – 4760 б.е.

Създаване и допълване на библиографски записи за машинен каталог и ТНБ: 
•	 Създаване и допълване на библиографски описания на книги, дисертации и статии:

– създаване на нови записи – 8556 б.е.;
– допълване и редакция на записи – 10 371 б.е.

•	 Създаване, допълване и редактиране на нормативни записи на имена на лица:
– създаване на нови записи в CONOR – 4124 бр.;
– допълване и редакция на записи в CONOR – 5209 бр. 

•	 Създаване на записи на монографични серии, нови – 58 б.е., допълнени и редактира-
ни – 182 б.е.

Библиографска дейност
Получаване, разпределяне и подбор на депозитни екземпляри и публикации:

•	 на книги, официални издания и други видове издания, които се регистрират в Български 
книгопис, Сер. 1 (27 деп. сп. за 2015 г.) – 5433 загл., от които: книги и служебни издания 5154 загл.; гра-
фични издания – 43 загл.; картографски издания – 3 загл.; нотни издания – 68 загл.; звукозаписи – 11 
загл.; електронни ресурси – 122 загл.; продължаващи издания, регистрирани и като книги – 32 загл.; 

•	 на дисертационни трудове и автореферати, които се регистрират в Български дисер-
тации, Сер. 2 (деп. сп. за 2015 г.) – 382 загл., от които на книжен носител – 354 загл., на електронен 
носител – 28 загл.;

•	 на продължаващи издания – 7456 загл. в 27 573 б.ед.;
•	 на статии от списания, периодични сборници и вестници – 5453 загл. 

Създаване на бази данни, допълване и редактиране на библиографски записи
Текуща национална библиография

•	 Книги 2010 – 2015 г. 
книги, официални издания, графични, картографски и нотни изд., издания за слепи и издания на 

електронни носители (справки в локални БД, каталог, контролен файл на имената на лица, ISBN, ISSN, 
онлайн каталози, формат COMARC/B, методични решения, инструкции, библиографска регистрация) 



28

– описaни, допълнени, класирани, предметизирани и редактирани на ниво „национален библиографски 
запис“: 

– Формално описание – 12 397 б.з. от 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., от които:
 Допълнени – 4197 б.з. от 26 деп. сп. – 13 деп. сп. за 2012 г. (№ 10–22) и 13 деп. сп. за 2013 г. 

(№ 38–50);
 Редактирани – 8200 б.з. от 2010 г., 28 деп. сп. за 2011 г. (№ 16–24), и 19 деп. сп. за 2013 г. (№ 

27–45).
– Семантична част на описанието – 6166 б.з. за 2012 г.
 Редактирани индекси и предм. рубрики – 6166 б.з. от 34 деп. сп. за 2012 г. (№ 7–31, 35–43).
– Монографични серии (справки в локални БД, каталог, контролен файл на имената на лица, 

ISBN, ISSN, онлайн каталози, издателства, издатели, методични решения, инструкции, описание). До-
пълнени и редактирани 182 записа.

•	 Дисертации – редактирани – 997 б.з. за 2014 г. и 2015 г. 
•	 Периодични издания – нови заглавия (вестници, списания, бюлетини, периодични сбор-

ници, справочници, доклади и отчети) – 96 б.е.
•	  Статии от български списания, сборници и вестници – редактирани описания – 5177. 

Обхванатите заглавия на продължаващите аналитично разработвани издания са на 94 списания, 53 
сборника и 14 вестника според годишния списък на източниците за 2014 г. (изработен май 2015 г.).

От получените нови заглавия са включени за разработване 18 заглавия на списания и сборници. 
•	  Нормативни записи на имена на лица (справки в локални  БД, каталог, контролен файл 

на имената на лица, ISBN, онлайн каталози, методични решения, инструкции, регистрация): допълнени 
и редактирани 5209 записа.

Ретроспективна национална библиография
Български книги 1992–2010 г. във формат COMARC/B: ниво национален библиографски запис 

– въведени нови б.з. – 35, редактирани 103 записа. 

Други бази данни
•	 преводни издания, публикувани в България през 2014–2015 г. (INDEX TRANSLATIONUM) 

– допълнени и редактирани 1783 б.з.; издирени и въведени – 354 оригинални заглавия.
•	 Национална агенция за ISBN 
„Национален регистър на издаваните книги в България“
1. По модули:
Модул „Издания“ – 10 802 въведени записа; 8263 редактирани записа;
Модул „Издатели“ – 247 въведени записа; 184 редактирани записа; 34 записа за издания на автора; 
2. По видове – книги под печат – 10 802 б.з.
Международна база данни Publishers international ISBN directory – транслитериране и изпраща-

не на информация за нови и актуализирани адреси на издателства 370 записа.
•   Национална агенция за ISSN: 
Локална база данни CART и Международна база данни ISSN Virtua    
Попълване на базата данни с присъдени ISSN – 200 записа, актуализиране на базата – промени в 

издателства, заглавия, спрели заглавия – 73 записа;
•	 Национална агенция за ISMN – попълване на базата данни с присъдени ISMN – 48 за-

писа; въвеждане на данни за нови издателства – 11 записа; актуализиране на базата – промени в данните 
за издателства – 28 редакции.

Изработване на самостоятелни библиографски указатели:
 „П. К. Яворов. Биобиблиография. 1977–2014. Книги и единични листове“ за раздела „Произ-

ведения за Яворов“ – допълване на аналитични описания – 3 бр. единични листове, 2 т. писма; преглеж-
дане и допълване на останалите описания.

 „Иван Вазов. Биобиблиография. 1906–1921“ – сверяване на библиографските описания с ръко-
писа за 1906–1909 г.
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Справочна и информационна дейност:
•	 справки от бази данни и други източници (за колеги и външни потребители) – 320 бр.; 
•	 писмени справки за външни потребители – 9 бр. 

Подготовка и издаване на текущи, годишни и ретроспективни библиографски указатели:
•	 Български книгопис. Серия 1 – месечно издание

Подготвени и предадени за публикуване в електронен формат 5 кн. за 2010 г. 
•	 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 – годишно издание. Извършено е тести-

ране на изданието за 2011 г. 
•	 Летопис на статиите. Серия 5 и Серия 6 – Готови за изтегляне на текстови файл – 19 

книжки 
  Кн. 12 за 2014 г. ; кн. 1–9 за 2015 г. – Сер. 5 (10 книжки);
  Кн. 12 за 2015 г. ; кн. 1–8 за 2015 г. – Сер. 6 (9 книжки).
 Редактирани и качени на сайта на НБКМ:
 Кн. 1–7 за 2010 г. – Сер. 1 (7 книжки);
 Кн. 1–12 за 2010 г. – Сер. 5 (12 книжки);
 Кн. 1–7 за 2011 г. – Сер. 5 (7 книжки);
 Кн. 1–12 за 2010 г. – Сер. 6 (12 книжки).
 
Книгоиздаване и печат (статистика на книгоиздателската дейност): 

•	 въвеждане, кодиране, редактиране и предаване на статистическата информация за книги 
– 7641 библиографски записа;

•	  въвеждане, редактиране и предаване на статистическата информация за продължаващите 
издания – 1144 библиографски записа.

♦
	Проблемите с контрола по депозирането продължиха и през 2015 г.: 
•	През първите 5 месеца от годината отдел „Депозит“ работи с един човек по-малко 

поради дългото отсъствие по болест на ръководителя на отдела. 
•	Появи се затруднение при приемането на книгите по депозит във връзка с утвърде-

ната и въведена инструкция за определяне на цени на книгите, при които тя липсва. Много от 
новопоявилите се издатели идваха неподготвени и без попълнени приемно-предавателни прото-
коли, вече задължителни с въвеждането на модул „Набавяне“.

•	Започна описанието на електронните книги, тиражирани на електронен носител, 
както и на тези, включени в бази от данни НТНБ.

•	Независимо от посочените трудности в резултат на рекламациите, писмата и акто-
вете бяха набавени: 3746 загл. книги и 4760 бр. продължаващи издания.

	През годината бяха създадени 8556 нови библиографски записа на книги, дисерта-
ции и статии и допълнени и редактирани – 10 371 б.з. В база данни CONOR бяха създадени 4124 
б.з. и допълнени и редактирани 5209 бр. 

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

	Бяха изработени, обсъдени и приложени в работата 9 бр. инструктивни и методиче-
ски материали.
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	През 2015 г. бяха подготвени в електронен формат и предоставени на ползвателите 
7 книжки от сер. 1 „Български книгопис“ и 31 книжки от Летопис на статиите от българските 
списания, сборници и вестници, Серия 5 и Серия 6 на ТНБ.

	В областта на международната дейност през изтеклата година направлението из-
пълняваше всички основни изисквания на международните центрове за ISBN, ISSN, ISMN и 
ЮНЕСКО – отговор на запитвания, участие в анкети, изпращане на информация и др. Като 
успех може да се отбележи организирането на Балканската среща на ISBN, проведена в периода 
12–13 май в Националната библиотека. За целта бе подготвена и представена презентация за ис-
торията и дейността на националните агенции за ISBN и ISMN.

	Паралелно с основните си дейности направлението имаше и допълнителни ангажи-
менти, свързани с изпълнението на няколко проекта: 

• Подготовка на стандартен съкратен печатен вариант на класификацията УДК на 
български език, с използване на разработения от UDCC преводачески софтуер; до края на 2015 г. 
изданието беше преведено и адаптирано.

• НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система)
	Сътрудници от направлението участваха в ретроконверсията на нотирана музи-

ка, графични и картографски ресурси за периода 1969–1991 г. и звукозаписи за периода 1972–
1992/1993 г., като част от процеса на създаване на единен своден онлайн каталог на академичните 
библиотеки в България. Проектът завърши в края на 2015 г. Някои от предвидените по проекта 
специални видове документи, звукозаписите, за съжаление не можаха да бъдат въведени изцяло. 
От общия брой на звукозаписите, около 1500 записа (пълно библиографско описание – формално 
и семантично, авторски записи и сигниране) не са включени в електронния каталог на НБКМ.

	Наблюдението, което се провеждаше в „Летопис на статиите от българските вестни-
ци“, сер. 6 на ТНБ, приключи в края на годината. Изводите, които бяха направени, предполагат 
преосмисляне и реорганизация в цялостната концепция на аналитичната библиография. Пред-
ложенията ще бъдат предоставени на ръководството на библиотеката.

	През годината бяха подготвени и предадени на НСИ 7641 б.з. на книги и 1144 б.з. на 
продължаващи издания. 

Ръкописно-документално наследство

Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“ (НРДКН) на Националната 
библиотека е архивът на България за ръкописи и документи от Х–ХХ в. Направлението изпълнява ва-
жни задачи по събирането на нови материали, тяхното опазване, разкриване, както и по предоставяне 
за ползване на документалното и книжовното богатство чрез съставяне на описи, обзори, каталози, до-
кументални сборници и изследвания. На основание Заповед на Министъра на културата, в началото на 
2015 г. бяха съкратени две щатни места от НРДКН.

Дигитализацията е приоритет за Националната библиотека. През миналата година сътрудни-
ците на Направлението въведоха метаданни за сканирани документи от личния архивен фонд на Иван 
Орманджиев, за български и арабографични ръкописи и старопечатни книги. Те представиха сбирките 
на библиотеката в дигиталния регистър на Националния архивен фонд.

Колеги от НРДКН работиха по Националната изложба „Напред! Науката е слънце“ в библи-
отеката, посветена на 1200-годишнината от рождението на св. Методий; на изложби по повод 3 март 
и 24 май в Гербовата зала на Президентството; подбраха експонати и попълниха метаданни за тях 
за дигиталната изложба Europeana 280 – Art from the 28 Countries of Europe (http://pro.europeana.eu/
pressrelease/europeana-280-art-from-the-28-countries-of-europe).

През 2015 г. бяха публикувани книгите на сътрудници на НРДКН:
• Кендерова, С. Болниците за бедни и преселници в Дунавския вилает. ежедневна и ежемесечна 

статистика. София: Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.
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• Опис на славянските кирилски печатни книги от 17 век. състав. Росица Кирилова. София: Нац. 
библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.

Б. Минчева защити докторска дисертация с „Амулетните свитъци тип „Абагар“ в печатната тра-
диция на южните славяни ХVІ–ХVІІІ в.“.

Списание „Библиотека“ (2015, бр. № 6) беше посветена на юбилеите на колегите доц. Елисавета 
Мусакова и гл. ас. Анка Стоилова. Със статии тук участваха много колеги от НРДКН.

Най-важни теми за изследване бяха следните:
- Васил Левски и неговите „Записки по богословие“.
- Опис на османотурски документи от фонд 112 – Русе за дейността на Мидхат паша.
- Опис на славянските кирилски печатни книги от 17 в.
- Опис на украсените ръкописи в НБКМ, т. 1., ч. 1.
- Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. VІ.
- Тракийските българи във възрожденския периодичен печат.
- Революционната дейност на Пейо К. Яворов.
- Интердисциплинарните изследвания в съвременната архивистика.
- Държавната регламентация в градското стопанство на българските земи през ХІХ в.
- Обкови на напрестолни евангелия в България до ХVІІ в.
- Спомени за Първата световна война, съхранявани в Български исторически архив.

Обслужване на читатели и ползване на колекциите
 Броят на посещенията в специализираната читалня „Проф. Марин Дринов“ за последните чети-

ри години се е установил на около 4000. Капацитетът на читалнята е използван около 80%. Обслужване-
то на читателите е най-важната от всички дейности тук. Целта на служителите е да предоставят пълната 
информация за търсените материали, както и самите материали. Читателските поръчки са се увеличили 
с около 65 000 документа спрямо предишната година.

Информационно обслужване
Колегите от читалнята направиха през 2015 г. стотици справки – тематични, библиографски, ези-

кови; справки в електронния каталог COBISS и в Дигиталната библиотека. Специалистите от отделите 
в направлението също извършиха многобройни специализирани писмени и устни справки, сред които 
за съхранените в библиотеката автопортрети на Гео Милев; за участници в Чипровското въстание; за 
ръкописи от с. Змеево; във връзка с филм за св. Иван Рилски; по имена в Етрополския поменик; иден-
тификация на български старопечатни книги; относно Кольо Фичето; разчитане на имена на жители от 
с. Костенец по османски регистър; за устава на Българската екзархия и др. 

Комплектуване, каталогизация и организация на фондовете
Комисията по комплектуване на НРДКН организира постъпването в Националната библиотека на 

снимки, свързани с дейността на Пейо Яворов, Йонко Вапцаров, Яне Сандански и войводата Михаил 
Чаков. Нашите сбирки се обогатиха с тефтер на даваните в заем пари в Ески Джумая (Търговище), 
писма от Елин Пелин, проф. Александър Балабанов, в. „Турция“ (1867 г.); псалтир, издаден в Цариград 
през 1871 г.; пощенски картички с изгледи от Попово, Копривщица, Димитровград, Плевен, Велинград. 
Книжните сбирки на направлението (без да се включват „Старопечатни, редки и ценни издания“) до 
2015 г. наброяват 19 878 документа. През 2015 г. чрез покупка, обмен или дар са набавени общо 99 книги.

Класирани бяха многобройни документи от фонда на отдел „Ориенталски сбирки“, сигнирани и 
разпределени по кутии – голямоформатни реставрирани османски документи. Колегите от „Български 
исторически архив“ обработваха личните фондове на Анастас и Спас Разбойникови, Стефан Груев, Ни-
кола и Константин Бобчеви, Никола Димитров Петков.

Специални колекции

Основните отговорности, с които е натоварено направление „Специални колекции“, са свързани 
с дейности от национално значение, като:
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•	 организация и съхраняване на Архив на българската книжнина по смисъла на Закона за 
задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения;

•	 създаване, съхраняване, обработка и научно предоставяне за изследователска работа вър-
ху уникални колекции от:

  - музикални издания и звукозаписи;
  - картографски и графични издания;
  - официални издания на международните организации;
  - библиотековедска литература в България.
 Важна насока в работата на направлението е въвеждането на съвременни форми на библиотеч-

но-информационно осигуряване с помощта на новите информационни технологии и разкриване на бо-
гатите и уникални фондове на библиотеката от специални видове издания чрез дигитализация.

 По силата на договор, сключен с ЕК, сектор „Официални издания“ изпълнява функциите на 
Европейски 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. Секторът функционира успешно и 
като Информационен компонент на ООН. 

 По-съществени постижения през изтеклата година, освен обобщените в останалите раздели на 
отчета, са следните:

•	 Още двама служители в направлението придобиха лиценз за споделена каталогизация в 
системата COBISS, шест преминаха обучение в курса „Преход към COBISS3/Каталогизация с норма-
тивен контрол“, трима участваха в курса „Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и 
сведения за фонда – монографични издания“ и вече работят в реална среда.

•	 Преодоляно е изоставането в каталогизацията на част от документите от специалните 
колекции: чужди официални издания – монографии, картографски и печатни музикални ресурси. Ос-
тава нерешеният проблем с описанието на звукозаписите. От страна на Център COBISS е извършена 
частична проверка за осъществяване на контрол върху качеството на библиографския запис и работата 
на колегите каталогизатори е оценена положително.

•	 В сектор „Картографски и графични издания“ продължи подборът на документи за диги-
тализация по определени критерии и включването им в Дигиталната библиотека, с цел тяхното опазва-
не и осигуряване на широк достъп до съдържанието им за потребителите в световната мрежа. Дигита-
лизирани са 55 стари карти главно от XVII и XIX в. с територия България и Балкански полуостров за 
кабинет „Картографски издания“. Кабинет „Албуми и художествени каталози“ е обогатен с 11 албума, 
тематично свързани с българската история, а в кабинет „Печатна графика“ са качени 182 репродукции 
от художници класици. За всички ресурси са създадени подробни метаданни.

•	 Сектор „Музикални издания“ продължи работата по архивиране на старите звуконосите-
ли на HDD в съответствие с изготвената „Програма за архивиране и достъпност на фондовете от аудио-
визуални документи“. Потребителите вече имат достъп до 95% от видеоматериалите, които притежа-
ваме, могат да ги подбират самостоятелно и ползват в мрежа многократно. По този начин носителите 
се запазват и изпълняват ролята на архив. Секторът поддържа добри контакти с музикалните среди и е 
съорганизатор на редица културни събития в НБКМ.

•	 Сътрудниците в сектор „Издания по библиотечно дело“ оказват съдействие при провеж-
дане на упражнения на студенти по библиотечно-информационни науки от СУ „Климент Охридски“ и 
УНИБИТ. Бъдещите ни колеги получават компетентна професионална помощ при подготовка на курсо-
ви и дипломни проекти. 

•	 Осигурен е достъп до данните на държавната статистика за дейността на библиотеките в 
страната. Изготвени са 10 таблици за дейността на регионалните библиотеки през 2014 г. Изготвена е 
статистическата част за основния и публичния отчет на НБКМ. Попълнен е формулярът на НСИ за дей-
ността на НБКМ през 2014 г. Водена е кореспонденция и са направени консултации на специалистите 
от отдел „Статистика в областта на културата и образованието“ на НСИ по отношение на терминология-
та в областта на библиотечната статистика, спецификата в отчитането на различни видове библиотечни 
документи, указанието за попълване на електронния формуляр за дейността на библиотеките и др. Ко-
лекциите и услугите, които предоставя Европейският документационен център, се популяризират сред 
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посетителите в традиционните Дни на отворените врати в библиотеката. Приети са 18 групи ученици от 
различни възрасти, част от които от кръжоци и клубове, свързани с европейската тематика. На всички 
са раздадени учебни помагала, брошури и други рекламни материали. Повече от 1500 екземпляра от 
различни издания са предоставени безплатно на библиотеки в страната или на индивидуални потре-
бители след прецизен подбор на литература от онлайн книжарницата на Офиса за публикации на ЕС в 
Люксембург. Ежедневно в ЕДЦ се извършва информационно търсене и консултации, при необходимост 
потребителите се насочват към други специализирани европейски информационни мрежи и центрове. 

•	 Сектор „Официални издания“ е участвал в пилотен проект за тестване на дигиталната 
библиотека на ООН. В тази връзка е водена кореспонденция с координаторите на Програмата на ООН 
за депозитните библиотеки и своевременно е отговорено на изпратеното проучване.

•	 В сектор „Архив на българските печатни и други видове издания“ са обработени, изнесе-
ни и наредени дисертационните трудове за 2014 г. Продължи сигнирането на депозираните през 2003 г. 
издания. Проблем е голямото закъснение в приемането на текущите депозити на самостоятелните изда-
ния. 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 регистрацията и организацията на фондовете в НБКМ.

♦
	С постигнатите резултати през изтеклата година направлението има сериозен при-

нос за реализирането на общите за библиотеката цели и задачи. 
	В четирите специализирани читални са направени 3934 посещения, раздадени са 

15 098 библиотечни документа, извършени са 814 устни справки и 444 търсения в автоматизира-
ни БД. Потребителите са получили компетентни библиографски консултации. Всички читател-
ски писма и запитвания са получили компетентен отговор в кратък срок. 

	Продължи работата по дигитализация на ценни ресурси от колекциите на сектор 
„Картографски и графични издания“ и включването им в Дигиталната библиотека.

	 Седем служители от направлението са повишили квалификацията си, като са пре-
минали обучение в различни курсове за работа в библиотечно-информационната система COBISS 
през изтеклата година.

	ЕДЦ осъществява връзката между европейските информационни мрежи и обществе-
ните библиотеки в страната. Участва в националните координационни срещи, както и в различни 
форми на обучение и обмяна на опит, организирани за мрежата Европа Директно – България.

	Необходимо е да се предприемат спешни мерки за съхраняване и опазване на до-
кументалното наследство, като се подобрят условията в сегашните и се усвоят нови книгохра-
нилища. Напълно е изчерпан капацитетът на всички хранилища в основната сграда на НБКМ. 
Наложилите се пренасяния във външни хранилища, макар и по независещи от библиотеката 
причини, доведоха до тежки последствия за състоянието на архивния фонд, справянето с които 
ще отнеме години.

	Поради своя обем и трудно решимите проблеми, свързани със съхраняването и опаз-
ването му, архивът на българските печатни и други видове издания продължава да бъде в тежест 
на структурата. След редуцирането на персонала в НБКМ в началото на 2015 г. направлението 
работи под критичния минимум по отношение на кадровата си осигуреност.

Виртуална библиотека – България. 

Сводна библиографска база данни/каталог COBIB.BG
Център COBISS бе създаден към структурата на Националната библиотека във връзка с внедря-

ването на международната система за споделена каталогизация COBISS и утвърждаването на системата 
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COBISS.BG като част от мрежата COBISS.Net. Този вид система е единствен в България и от нейното 
успешно прилагане и пропагандиране зависи обединяването на библиотеките в страната, което ще до-
веде до повишаване качеството на създаваните библиографски записи, до тяхното включване в между-
народни бази данни и портали, и не на последно място – до намаляване разходите за каталогизация в 
по-малките библиотеки. 

 Основните дейности, по които работи Център COBISS през 2015 г., са:
1. Осигуряване на софтуера COBISS
1.1. Поддържане на локалната база на Националната библиотека и изграждане на елек-

тронния й каталог
В началото на годината бяха направени необходимите годишни процедури за функционирането 

на системата: рестартиране на броячите на сигнатурите на изданията, които се съхраняват в Архива на 
българската книжнина. През годината текущо се актуализират кодовите таблици.

1.2. Въвеждане на нови модули от софтуера

Модул „COBISS3/Каталогизация с нормативен контрол“
 Въвеждането на функцията на софтуера „Каталогизация“ с нормативен контрол (връзка между 

библиографските и контролните записи) има голямо значение за повишаване качеството на библиограф-
ските записи. През 2015 г. започна подготовката за въвеждане на новата функция на модул „COBISS3/
Каталогизация – каталогизиране с нормативен контрол“.

През февруари беше тестиран процесът на каталогизиране с нормативен контрол. Забележките и 
предложенията бяха събрани, анализирани и изпратени в IZUM.

За осигуряване въвеждането на модула месеците септември–декември бяха преведени:
•	 ръководство за потребителя на „COBISS3/Каталогизация“;
•	 курсовете „Преход към COBISS3/Каталогизация с нормативен контрол“ и „Използване на 

софтуера COBISS3/Каталогизация – редактиране на CONOR“.
Служител на Център беше на обучение в IZUM за въвеждането на новата функция и за придоби-

ване на сертификат за провеждане на курсовете.

Модул „COBISS3/Заемане“
Подготовката за въвеждане на модул „COBISS3/Заемане“:

•	 Редактиране на данни за фонда – редактирани са данните за фонда (регистрация на бро-
еве) на 810 заглавия на конвертирани периодични издания – редакцията е направена, за да може тези 
материали да бъдат заемани чрез модула.

•	 Превод на документация за курса.
•	 Превод на термини за софтуера на модула. 

1.3. Контролиране на качеството на въвеждане на данни за фонда
Администраторът на локални приложения контролираше въвеждането на данни за фонда за при-

съединилата се към системата COBISS.BG Регионална библиотека „Дора Габе“, Добрич, и консултира-
ше сътрудниците на библиотеката по всички въпроси, свързани с фонда и изходите на данни, изготвени 
бяха и допълнителни инструкции.

1.4. Разработване на изходи за нуждите на националната библиография
През 2015 г. бе допълнен алгоритъмът и бе тествана една итерация на изходите за Сер. 2, 3 и 4 на из-

данията на Националната библиография. Бяха обработени и качени на сървъра 31 книжки на Сер. 1, 5 и 6. 
Изведени и изпратени данни за 2014 г. за проекта на UNESCO Index Translationum.
1.5. Електронен каталог COBISS/OPAC
Обемът на библиографски записи в сводния електронен каталог достигна 967 434 хил. записа в 

края на 2015 г.
Използването на информацията от електронния каталог се вижда в таблицата за статистически 

данни, която показва броя на посещенията в него – сумарно за споделената база COBIB.BG и локалните 
бази на библиотеките. И през тази година се запази приблизително същият брой на посещенията и тър-
сенията в него спрямо предходната година.
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Статистически данни за 2015 г. за ползване на споделената база 
данни COBIB.BG и локалните бази на Националната библиотека и 

Регионална библиотека, Добрич.

януари 42 315 81 085 91 167

февруари 42 155 80 702 91 564

март 44 200 83 717 93 741

април 41 771 78 261 88 755

май 39 599 71 026 84 290

юни 39 269 74 762 84 812

юли 36 126 67 238 76 524

август 30 095 45 409 61 043

септември 40 090 67 300 84 108

октомври 37 303 68 915 81 491

ноември 37 187 75 193 86 000

декември 29 889 53 846 63 311

Всичко 459 999 847 454 986 806

2. Присъединяване към системата COBISS.BG
2.1. Регионална библиотека „Дора Габе“, гр. Добрич

През 2015 г. библиотеката се присъедини към системата COBISS.BG.
•	 През април 2015 г. беше създадена локалната база на библиотеката.
•	 През март на територията на регионалната библиотека се проведе първият курс за служи-

телите за работа в модул COBISS3/Фонд – „Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи 
и сведения за фонда“ за получаване на права за прехвърляне на библиографски записи от споделената 
библиографска база COBIB.BG.

•	 От април 2016 г. служителите на библиотеката започнаха да прехвърлят библиографски 
записи от споделената база COBIB.BG.

•	 През юни пак там се проведе курсът „Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация–
основен курс“. 
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•	 През септември и ноември бяха проведени 2 изпита за получаване на разрешения за ката-
логизация и такива получиха 8 библиотекари.

През отчетния период в локалната база на библиотеката бяха създадени 90 библиографски запи-
са, а от споделената база COBIB.BG бяха прехвърлени 848 б.з. За да се осигури своевременното катало-
гизиране на библиотечните ресурси, докато каталогизаторите на библиотеката бяха в процес на получа-
ване на разрешения за споделена каталогизация, библиографските описания се създаваха в споделената 
база от служител на Център COBISS. Бяха създадени 286 библиографски и 126 контролни записа.

Продължи работата по предстоящото конвертиране на данните за фонда.

2.2. Национален център за информация и документация на Централната научно-техни-
ческа библиотека

През декември 2015 г. беше подписан договор с НАЦИД, с който библиотеката се присъедини 
към системата COBISS.BG.

3. Осигуряване на наръчници за споделена каталогизация за локални дейности и дру-
ги услуги. Превеждане и разпространение на документация

Поради международния характер на системата всички ръководства и инструктивни материали 
се разпространяват на английски, словенски или сръбски език. Превеждането, допълването и редакти-
рането на необходимите инструктивни материали за използването на софтуера COBISS3 е постоянен 
процес.

Преведени документи:
•	 Преводи за интернет страницата на COBISS.Net в нейния вариант на български език: 

текущо онлайн се превеждат и коригират термини и изрази от интерфейса на системата COBISS в спо-
делената терминологична база данни MText (IZUM) – 318 преведени и 73 редактирани термина.

•	 Ръководство COBISS3/Каталогизация – 478 с.

4. Организиране на обучителни курсове за системата COBISS
Преди да започне работа в системата COBISS, всеки служител преминава обучение в организи-

раните от Център COBISS курсове за работа в отделните модули на софтуера COBISS3. През отчетния 
период в курсовете се обучаваха служители на Националната библиотека и от Регионална библиотека 
„Дора Габе“, Добрич (курсовете бяха проведени на място).

Въвеждането на нормативен контрол в библиографското описание промени изискванията към 
каталогизаторите, които вече бяха получили права за работа в системата COBISS. За да могат да про-
дължат да работят като използват новата функция за нормативен контрол, те трябваше да преминат 
курсове за обучение и да получат права за различно ниво на компетентност според професионалната си 
подготовка. Каталогизаторите с по-голям опит получиха права и за редакция на базата чрез допълните-
лен курс за редактори на база CONOR.BG. 

Курсовете бяха преведени, адаптирани и проведени от лицензиран от ИЗУМ обучител. През де-
кември през тях преминаха всички каталогизатори от Националната библиотека.

През 2015 г. Център COBISS организира и проведе курсовете:
•	 Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда (17–19.03 

и 21–23.04).
•	 Използване на софтуера COBISS3/Набавяне – монографии (19–21.05).
•	 Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс (25– 29.05 и 15–19.06).
•	 Преход към COBISS3/Каталогизация с нормативен контрол (2.12, 3.12, 4.12, 8.12, 9.12, 

11.12).
•	 Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – редактиране на CONOR (16.12, 17.12, 

21.12).
Общият брой на обучените курсисти е 139.
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Наименование на курса Продължи-
телност Преподавател

Брой 
проведени 

курсове

Брой 
обучени 

курсисти

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

3 дни Р. Петрова 2 22

Използване на софтуера 
COBISS3/Набавяне – 
монографии

3 дни С. Груева 1 5

Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – 
основен курс

5 дни Н. 
Карачоджукова 2 21

Преход към COBISS3/
Каталогизация с нормативен 
контрол

1 ден Н. 
Карачоджукова 6 67

Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – 
редактиране на CONOR

1 ден Н. 
Карачоджукова 3 23

5. Лицензи за споделена каталогизация
Задължение на Център COBISS е да спазва изискванията на IZUM за последователност на дейст-

вията при прилагане на системата COBISS. Специална отговорност на центъра е даването на разреше-
ния за споделена каталогизация (лицензи). Лицензите се получават, след като кандидатите преминат 
курса „Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс“, създадат минимум 30 записа 
за различни видове монографии (по предварително предоставен списък) и след проверката им бъдат 
допуснати до изпит. 

19 кандидати изпратиха записи за проверка. Бяха проверени 570 библиографски записа. При 12 
от кандидатите записите бяха проверени по три пъти, при 6 – по два пъти, при 1 от тях само веднъж. 
След всяка проверка се съставят протоколи с грешките, които се изпращат на създателите им за попра-
вяне и последващо проверяване. 

Допуснати до изпит бяха 19. През годината се проведоха 2 изпита, на които лицензи за споделена 
каталогизация получиха 18 кандидати – 16 кандидати взеха изпита от първия път, 1 – при второ явяване, 
1 не издържа.

Към 31.12.2015 г. в Националната библиотека работят 106 човека, преминали обучение за работа 
в модулите на софтуера COBISS3. От тях 75 души имат права за работа в модул „COBISS3/Каталогиза-
ция“, 57 – в модул „COBISS3/Фонд“, 18 – в модул „COBISS3/Набавяне“. 

В Регионална библиотека „Дора Габе“, Добрич, работят 10 човека, преминали обучение за работа 
в модулите на софтуера COBISS3. От тях 8 души имат права за работа в модул COBISS3/Каталогизация, 
9 в модул COBISS3/Фонд.

6. Техническо осигуряване на системата COBISS.BG
Според подписания през 2010 г. Договор за прилагане на системата COBISS в България, Нацио-

налната 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 библиотеките заплащат всеки месец сума 
в зависимост от предварително заявения брой потребителски места на едновременно работещите в сис-
темата COBISS. Броят на местата през годината е показан в таблицата по месеци.
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Месец НБКМ* РБДГ**

януари 55

февруари 55

март 55

април 55 2

май 55 2

юни 55 2

юли 50 2

август 50 2

септември 50 2

октомври 55 2

ноември 55 2

декември 55 2
* Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
** Регионална библиотека „Дора Габе“

7. Осъществяване на контрол в базата COBIB.BG за проследяване на качеството и 
пълнотата на библиографските записи във формат COMARC/B

Център COBISS е отговорен за качеството на библиографските записи в базата COBIB.BG. По 
този начин се спазва едно от условията за включване в системата COBISS и работа в система за споде-
лена каталогизация – декларация, че ще бъдат спазвани международните стандарти за библиографско 
описание. Следенето на качеството на записите е основната дейност на главния редактор на базата 
COBIB.

Проверени бяха 21 каталогизатори и създадените от тях 2781 библиографски и 1398 контролни 
записа. Всички прегледани записи са анализирани, а направените грешки – описани. Сведения за резул-
тата от проверените записи на всеки каталогизатор се изпращат до него и до ръководителите на отдела 
и направлението към което работи.

8. Осъществяване на контрол в базата CONOR.BG за проследяване качеството и пъл-
нотата на контролираните записи във формат COMARC/A

Нормативната база в COBISS CONOR.BG е създадена, за да подпомага каталогизаторите при 
установяване на унифицирана форма на името на индивидуалните автори. Уникалността на точките 
на достъп, която отличава едно име от друго, уреждането на дублирани контролни записи и създаване 
на записи за повече от едно лице са основните задачи на сектор „Нормативен контрол“. Заради пред-
стоящото въвеждане на нормативния контрол – връзка между библиографските и контролните записи, 
базата беше редактирана както следва:

- редактирани записи – 7931;
- уредени дубликати – 776;
- създадени контролни записи – 267;
- създадени сборни записи (неидентифицирани лица) – 131;
- отговор на запитвания – 491.

9. Партньорство с IZUM
Кореспонденция с IZUM
Извършва се активна всекидневна кореспонденция с IZUM по всички въпроси, отнасящи се до 

работа със софтуера, провеждане на курсовете, издаване на удостоверения, организиране и превод на 
документация, определяне на потребителско име и издаване на разрешения за споделена каталогизация.
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 По време на работа в системата се откриват грешки – печатни или правописни грешки при пре-
водите на интерфейса или други текстове, проблеми с изгледа на програмата, получавани от специфи-
ката на поддържане на кирилицата или невъзможност за достъп до локалната база. За всички забеляза-
ни недостатъци институтът е уведомяван своевременно по определената система за комуникация чрез 
имейли и те са отстранявани. 

Обмяна на опит с IZUM
През октомври–ноември 2016 г. ръководителят на направлението беше командирован в IZUM 

обучение за водене на курсове и за работа в среда с нормативен контрол.
Бяха проведени срещи с директора г-н Давор Шоштарич, заради неизплатени фактури и г-н То-

маж Селяк, координатор на проекта COBISS.Net по повод на включването на нови библиотеки към 
системата COBISS.BG.

 Пропагандиране на системата COBISS
•	 Презентация „Системата COBISS“, представена пред студенти от катедра БИН на СУ 

„Св. Климент Охридски“.

♦
	Служителите на Център COBISS подхождат с отговорност и професионализъм при 

изпълнението на своите задачи за въвеждане и поддържане на системата COBISS.BG.
	През 2015 г. към системата COBISS.BG се присъедини Регионална библиотека „Дора 

Габе“, Добрич. Служителите на библиотеката преминаха успешно всички необходими първона-
чални курсове и започнаха нормално работа със софтуера при това с високо качество на въве-
дените данни в библиографските записи и в данните за фонда. Служители на Център COBISS 
посетиха 3 пъти библиотеката за провеждане на обучителни курсове и за разяснения относно 
ползването на системата.

	Годината беше активна и по отношение на обучителната програма на Център 
COBISS. Бяха обучени голям брой библиотекари. Проведоха се и курсове, необходими за въвежда-
нето през 2016 г. на новата функционалност на модул „COBISS3/Каталогизация“ – каталогизация 
с нормативен контрол.

	Завърши изграждането на база данни CONOR.BG, с което се спазиха условията за 
въвеждането на нормативния контрол.

	След назначаването на нов редактор на база данни, контролът върху библиограф-
ските записи на база COBIB.BG също е завишен. Проблемни обаче остават създадените библиог-
рафски записи по проекта за ретроконверсия. Процентът на грешки – механични, правописни и 
др. е голям. Това се отразява на информационното търсенето в каталога и води до създаване на 
дублирани библиографски описания.

	Необходимо е подобрение на текущия контрол от страна на редакторите на библи-
ографски описания в отделните направления, особено след включването на друга библиотека, 
която използва създадените вече библиографски описания.

	Служителите на Център COBISS се стремят да подпомагат комуникацията между 
направленията в Националната библиотека, за да се сведе до минимум повтарянето на една и 
съща дейност в тях и да се повиши на качеството на създадени библиографски записи, чрез спаз-
ване на международните стандарти за библиографско описание.

	Сериозен проблем е превеждането на български език на документацията за система-
та, тъй като обемът е голям, а Център COBISS извършва превода със собствени сили. Документа-
цията се превежда от словенски, сръбски или английски език. В края на годината за преводите от 
английски език се включи нов сътрудник.

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

	Подписването на договора с Централната библиотека на НАЦИД показва, че има 
напредък в развитието на системата COBISS.BG. Доверието се повишава, но едновременно с това 
се повишават отговорностите. Необходимо е преосмисляне на организацията в самия Център 
COBISS, за да може своевременно да отговаря на изискванията на потребителите на системата 
COBISS.BG.

Дигитална библиотека 

Първостепенната задача на направление „Дигитална библиотека“ през 2015 г. беше дигитализа-
цията на ценни, редки и застрашени от физическо унищожение документи от фонда на Националната 
библиотека. През годината бяха сканирани общо 39 462 файла, като още 1719 файла бяха заснети във 
връзка с изложби, проекти, институционални и читателски поръчки. По утвърден годишен план бяха 
сканирани 39 462 файла, от тях 603 бр. документи в обем от 35 068 файла бяха своевременно организи-
рани в съответните кабинети на Дигиталната библиотека и описани със специфичните метаданни. Така 
общият обем на дигитализираните оригинални документи, включени в Дигиталната библиотека към 
декември 2015 г., е приблизително 317 131 файла, организирани в 29 кабинета, разпределени в 11 332 
записа в софтуера за организация на дигиталното съдържание, заемащи 7 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 цялостен преглед и 
преподреждане на дигиталното съдържание, с цел оптимизация на пространството и организиране на 
дигиталните архивни копия от предходната година в общия дигитален архив. 

 Ежемесечно на сайта на Националната библиотеката бяха актуализирани списъците на новите 
дигитализирани заглавия продължаващи издания, както и тези, които предстои да бъдат дигитализира-
ни през следващия месец. Обновяваха се и списъците, съдържащи информация за всички дигитализи-
рани до момента периодични издания, разпределени по кабинети. Текущо се обновяваха и описанията 
към отделните кабинети в Дигиталната библиотека – в българската и в английската версия на сайта.

И тази година за дигиталната ни библиотека бяха сканирани и обработени различни по вид доку-
менти, които са подробно изброени в Таблица 1. За всеки документ бяха създадени подробни метаданни 
за улеснение на потребителското ползване. Нарастващите обеми дигитализирани ресурси, лесният и 
безплатен достъп до тях, разнообразието от различни по вид документи, представени с качествени из-
ображения, подкрепени с изчерпателни описания, спомагат за непрекъснатото повишаване на интереса 
към Дигиталната библиотека на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. През 2015 г. 
Дигиталната библиотека беше посетена 23 026 пъти. Като 5% от уникалните посещения на сайта на 
Националната библиотека са реализирани именно на страницата на Дигиталната библиотека.

В подбора на документите за дигитализация през годината, както и в създаването на подроб-
ни дескриптивни метаданни към дигиталните обекти, участваха специалисти от различни структурни 
подразделения на библиотеката. Количествените измерения на съвместната ни дейност са приложени 
в Таблица 2.

Във връзка с друга основна дейност на направлението – отразяването на културната програма 
на Националната библиотека, беше осъществено заснемане, обработване и архивиране на всички про-
ведени през годината изложби, премиери на книги, научни конференции и други културни събития, 
свързани с дейността на Националната библиотека (123 събития, отразени чрез 7050 файла) и подбор 
на снимки за рубриката „Фотогалерия“, която придружава информацията за събития и изложби на уеб-
сайта на библиотеката. Екипът на направление „Дигитална библиотека“ взе участие в подготовката на 
изложбите „Напред, науката е слънце“, „Звездният миг на България. Съединението – 130 години“.

Изминалата година беше ползотворна и във връзка с дейностите по осигуряване на достъп до 
дигиталните колекции на Националната библиотека чрез български и международни портали. В Таб-
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лица 3 са приложени резултатите от годишната миграция на дигитално съдържание към български и 
международни портали. 

През годината продължиха регулярните ни контакти с Европейската библиотека и с Европеана, 
свързани с конверсията на метаданни според специфичните изисквания на Европеана и миграцията на 
дигитално съдържание към Европейска библиотека и респективно Европеана. Направена беше и акту-
ализация на описанията на колекциите, с които вече присъстваме в европейския портал. 

И през 2015 г. активно беше популяризирана дейността на направлението чрез презентации, учас-
тия в дискусии и форуми, както и чрез представяне на актуална информация на сайта на библиотеката.

Интересът към работата ни беше потвърден и от посещенията на големия брой колеги, чуждес-
транни гости и студенти. През годината бяха проведени лекции и преки демонстрации на работата по 
дигитализация на документи с характеристики на книжовно културно наследство за 10 групи студенти 
от водещи национални висши учебни заведения: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНИ-
БИТ, НБУ. Свидетелство за нарастващата популярност на дейностите по дигитализация в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са и получените запитвания от страната и чужбина относно въз-
можностите за стаж в направлението. В резултат на завишения интерес, през лятото на 2015 г. екипът ни 
прие на доброволчески стаж студент, обучаващ се в магистърската програма „Библиотечно-информаци-
онни науки. Дигитални библиотеки и информационни услуги“ в Университета в Бурос, Швеция. 

Таблица 1
Разпределение на дигитализираните библиотечни документи през 2015 г. по вид

Дигитализирани библиотечни документи по годишен план за 2015 г.
Вид на документа Бр. файлове Бр. документи

Ръкописи 6932 18

Старопечатни, редки и ценни издания 8928 66
Архивни документи, в т.ч. снимки и 
портрети

1877 104

Графични документи 754 193

Картографски документи 402 55

Продължаващи издания (1844–1878) - -

Продължаващи издания (1878–1944) 20 553 20

Общо 39 462 456

Таблица 2
Разпределение на дигитализираните документи 

по структурни подразделения на библиотеката за 2015 г.

СТРУКТУРИ Ед. мярка За 2015

I. Направление „Ръкописно документално и книжовно 
наследство“

1. Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“, в т.ч. по проекти Рег. ед. 76

2. Отдел „Български исторически архив“, в т.ч. по проекти Рег. ед. 100

3. Отдел „Ориенталски сбирки“, в т.ч. по проекти Рег. ед. 12

II. Направление „Специални колекции“

1. Отдел „Официални и архивни колекции“ Рег. ед. -

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

Рег. ед. 248
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III. Направление „Библиотечно обслужване“

1. Книги – основен фонд Рег. ед. -

2. Продължаващи издания – основен фонд Загл. 20

Таблица 3
Информация за достъпа до различни заглавия от дигиталните колекции 

на Националната библиотека през различни портали за 2015 г.

През интернет 
страницата на 
Националната 

библиотека

През 
интернет 

страницата 
на НАБИС

През интернет 
страницата на 
Европейската 

библиотека

През 
портала 

Европеана

Общ брой документи: 4980 2823 3244 3244

♦
	Планираният обем за дигитализирани документи през 2015 г. е 42 000 файла при 

дигитализирани 41 181 файла. Разликата в планираните и реализираните обеми е несъществена. 
Въпреки техническите проблеми, които възникнаха през годината, екипът ни успя да постигне 
желаните резултати. Важно е да се упомене, че друг фактор, влияещ на количеството сканирани 
файлове за годината, е коефициентът на трудност при дигитализацията на конкретния документ. 
Коефициентът се изчислява въз основа на вида и състоянието на документа. През 2015 г. са диги-
тализирани 1877 бр. (файла) архивни документи, в т.ч. снимки и портрети и 1171 бр. (файла) кар-
тографски и графични издания, които са с по-висок коефициент на трудност при сканиране, тъй 
като те в големия си процент представляват еднолистни документи, което налага индивидуална 
настройка на техническото оборудване при заснемане на всеки отделен файл.

	През 2015 г. се наблюдава спад на институционалните и читателските поръчки, ос-
новната част от които изпълнява Копирният център. За сравнение през 2014 г. броят на сканира-
ните файлове във връзка с тази дейност е 2720, а за 2015 – 1719 файла.

	 Намалял е и броят на сканираните документи за проекти (в сравнение с обемите 
през последните няколко години), тъй като през 2015 г. Дигиталната библиотека не е участвала в 
проект, включващ сканирането като основна дейност. Проектите, в които взехме участие, са на-
сочени към миграция на вече дигитализирани ресурси. В този смисъл е оправдано да не поемаме 
по-голям обем от читателски поръчки, за да можем да се съсредоточим върху дигитализацията на 
библиотечните фондове и съответно да участваме в повече проекти за миграция на вече готово 
дигитално съдържание.

	Запазват се в общи линии средните годишни обеми на сканираните документи, свър-
зани с изложби и издания на библиотеката. 

	Като положителен момент за 2015 г. трябва да се отчете постоянният интерес към 
дейността и успешните практики на направлението както от страна на студенти от водещи наци-
онални вузове, така и на представители на други институции. Дигиталната библиотека на Наци-
оналната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се налага като образец в областта на дигитали-
зацията на документи с характеристики на писмено културно-историческо наследство. Предвид 
стремителното развитие на дигитализацията като дейност, ние трябва да положим съществени 
усилия да запазим позицията си на водеща Дигитална библиотека, като не просто изпълняваме 
стриктно задачите си, а продължаваме да се развиваме както технологично, така и в посока на 
допълнителна квалификация на персонала.
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Национални и международни позиции

Научна и научноприложна дейност 

Отчетът отразява резултатите от научната и научноприложната дейност през 2015 г., извършвана 
в трите научни секции на Националната библиотека. Количествените измерения са представени в таб-
лиците за отчитане на научната дейност, каквато е установената практика, за да се съпоставят отчетите 
за последните години и да се очертаят евентуални тенденции или проблеми. 

В отчета са включени завършените и публикувани изследвания през годината. Отбелязани са 
също и теми, по които се работи в течение на няколко години и които ще бъдат завършени по-късно, 
както и научните теми и изследвания, работата по които е спряна временно. 

 Научен потенциал на библиотеката
Към 31.12.2015 г. академичният състав на НБКМ е наброявал 23 души на щатна длъжност, раз-

пределени по научни длъжности и научни степени както следва:

академични 
длъжности 

научни секции

библиография библиотекознание книгознание 
… общо

асистент 3 2 4 9

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

 Промени се наблюдават в състава на Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ори-
енталистика, реставрация и консервация – един асистент получи научната и образователна степен „док-
тор“. Проф. д-р С. Кендерова се пенсионира от средата на годината.

1. Дисертации и хабилитации
Дисертации за образователна и научна степен „доктор“ – 1
Б. Минчева успешно защити дисертацията си на тема „Амулетните свитъци тип „Абагар“ в пе-

чатната традиция на южните славяни“. Н. Петкова продължава работата по дисертацията си на тема 
„Обкови на напрестолни евангелия в България до 17 век“. Предаден за защита е дисертационият труд 
на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп и националната библиография“ (в обем от 342 с.) на 
Радослава Стефанова.

Дисертации за научна степен „доктор на науките“
Продължава работата по подготовката на дисертацията на доц. д-р Румен Ковачев със заглавие 

„Усвоеното пространство, инфраструктура и население в Никополския санджак според османски регис-
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три от ХVI век“, като е работено по „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. Из-
вори. Историография. Проблеми.“ 

2. Публикувани и завършени научни изследвания
Монографии – 2
Излезе от печат монографията на проф. д-р Ст. Кендерова „Болниците за бедни и преселници в 

Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика“ (180 с.)
Заб. Монографията е отчетена като завършена в отчета за 2014 г. 
Отпечатан е и дисертационният труд на А. Дончева „Видове библиотеки при промяна на пара-

дигмата на библиотечната теория и практика“, защитен през 2014 г. 
Студии – 1
Завършена е студията на д-р А. Стоилова „А. Й. Шишманов и неговият кратък каталог“ (41 с.)
Статии – 34 бр.
Публикувани са 32 статии ( 2014 г. – 49) с приблизителен брой 211 страници. Три от статиите са в 

електронни издания. Три от статиите са отчетени през 2014 г. като предадени за печат, но са отпечатани 
през 2015 г. Две статии са предадени за печат, но поради забавяне не са публикувани. 

Самостоятелни – 32
Публикуваните и предадени за печат статии са в български и чужди продължаващи издания – сп. 

„Библиотека“, сп. „История“, „Проблеми на изкуството“, Organizacija znanja, Годишник на СУ – Фи-
лософски факултет, книга „Библиотечно-информационни науки“, както и в различни тематични сбор-
ници. Изследователските интереси на сътрудниците от Научната секция по книгознание, палеография, 
архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация са свързани с разкриване културното и исто-
рическо наследство на писмени паметници, църкви, отделни личности, с украса на ръкописи, с характе-
ристика на лични имена, географски понятия и др. в османски извори от фонда на НБКМ, с дигитали-
зация на исторически документи и др. Сътрудниците от Научната секция по библиография и Научната 
секция по библиотекознание разработват проблеми на аналитичната библиография, усъвършенстване 
на формата COMARC, нови системи за достъп до информацията, проблеми на организационната кул-
тура на библиотеката. 

В колектив – 2

3. Дейности по профила на библиотеката като научен институт
Съставителство на описи и каталози на ръкописи, каталози на старопечатни, редки и ценни 

издания, обзори на архивни фондове, описи на документи, документални сборници, палеографски ал-
буми

▪ В „Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека“, т. VІ са допълнени и 
редактирани описания в частта с нотираните музикални ръкописи от ХІХ в. Направени са описания на 
ръкописи в базата DocuWare – кабинет „Славянски ръкописи“.

▪ Публикуван е документалният сборник „Тракийските българи във възрожденския периодичен 
печат. Сборник с материали за българската възрожденска история. Ч. 2. 1871–1877 г.“, в чието съставяне 
участват сътрудниците на библиотеката Бояна Минчева и Руслан Иванов.

▪ В „Каталог на източните ръкописи. Т. VІ. Езикознание“, е извършено ново атрибутиране на 
фрагменти. 

▪ Направен е обзор на фонда на Т. Боров.
▪ Отчита се дейност по подготовката на документален сборник за Гоце Делчев. 

Съставителство на бази данни
През годината са съставени 1815 библиографски записа:
• Съставителство в текущи бази данни – 1009 нови б.з.
• Международна база ISSN Virtua – 200 нови заглавия продължаващи издания. 
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• Контролен файл на имената на българските автори (CONOR) 2015 г. – 606 нови контролни за-
писи. 

В рамките на проекта за подготовка на стандартен съкратен печатен вариант е завършено изда-
нието „УДК на български език“. Предстои изработването на АПП и редакция. 

Проекти за нормативни документи (закони; подзаконови актове, правилници, инструкции; 
стандарти; концепции и програми за развитието на библиотеките)

Писмените документи са 2 бр. в обем 25 с.:
• Правила за организацията на дейността по документооборота в отдел „Депозит“ – 8 с. Ин-

струкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN и често задавани въпроси и 
редакция на инструктивните и информационните материали за националните агенции, публикувани на 
сайта на библиотеката – 17 с.

Отчита се също:
- участие в комисия на Министерството на културата за изработване на Стандарт за обслужване 

на библиотеки;
- бележки по разработването на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп 

до обществена информация (въвеждане на Директива 2013/37/ЕС);
- подготовка на нов Правилник за дейността на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“;
- подготовка на тарифа за таксите, които събира ISBN (за изменение и допълнение на Тарифа за 

таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и 
дубликати);

- допълнения към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното де-
позиране на печатни и други произведения; 

- проучване на условията за получаване и заплащане на ISBN във Франция, Германия, Велико-
британия и други страни от ЕС (във връзка с екстензивното развитие на книгоиздателствата у нас и 
изготвяне на предложение за въвеждане на праг чрез заплащане на ISBN – с оглед на поне частичното 
ограничаване на този процес).

Библиографски трудове
Съставена е „Библиография на трудовете на доц. д-р Е. Мусакова“ – 20 с.

Учебници и учебни помагала
Завършени и подготвени за печат са две учебни помагала – „Писмо и писачи в българските ръко-

писи до края на ХVІІ в.“ и „Арабските ръкописни фрагменти. Методика на предварителната обработка“.

Преводни издания
Отчита се „Препис, превод и коментар на вакъфнамето на Ибрахим паша от 1533 г.“ .
Рецензии и отзиви – общо 8

За книги, сборници, статии и др. – 4 бр.
Подготвени са рецензии и отзиви за четири книги, посветени на украсата на ръкописи, проблеми 

на Възраждането и др. 

За дисертационни и хабилитационни трудове – 1 бр.
В научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „гл. асистент“ към СУ „Кл. Ох-

ридски“ е участвал един сътрудник.

За дипломни работи – 3.
Други:
Научните работници в библиотеката отчитат 4 рецензии за публикации, 1 рецензия на докторат, 

3 рецензии за дипломни работи.
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4. Редакторство (на сборници, библиографии, показалци, преводи, редакционна работа в пери-
одични издания)

Редактиране на монографии 
Извършена е окончателна редакция на монографията на И. Илиев „Вакъфът на Фируз бей. По-

глед върху стопанството и демографските промени в села от Никополския санджак ХV–края на ХVІ в.“ 

Редактиране на сборници, библиографии, показалци, бази данни и др. 
В библиотеката се извършва редактиране на подготовяни за издаване сборници, библиографии, 

показалци, периодични издания и др., както и текущо редактиране на бази данни. 
Редактиран е „Енциклопедичен речник на исляма“, краеведски и др. изследвания.
Извършена е и нова редакция на библиографския указател „Н. Вапцаров. 1980–2009“. 
През изтеклата година са редактирани 4709 библиографски записа: 

•	 Български книгопис. Сер. 1 за 2015 г. – 1445 б.з.;
•	 Контролен файл на българските автори (CONOR) 2015 – 1387 б.з.;
•	 Български продължаващи издания. Сер. 4 за 2011 г. – 398 загл.; 
•	 Редактиране в бази данни BIBSER – 1479 записа;
•	 Международна база ISSN Virtua – 195 б.з. 

Редакционна работа в продължаващи издания 
В редакционния съвет и редакционната колегия на сп. Библиотека са участвали А. Тотомано-

ва, Е. Мусакова, А. Дончева. Е. Мусакова участва в редколегията на сп. Scripta&e-Scripta / Institute of 
Literature. Bulgarian Academy of Sciences. Н. Карачоджукова участва в Редакционния съвет на списание 
Organizacija znanja/ Institut informacijskih znanosti, Maribor

5. Непубликувани научни изследвания
Членовете на Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставра-

ция и консервация отчитат 17 непубликувани изследвания. Изследванията са свързани с датировка и 
украса на ръкописи, изследвания на занаяти и др.

6. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми 
  Национални – 6;
  Международни – 6.
  Заб. Няколко от докладите са отчетени и като непубликувани изследвания.
През 2015 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 12 (2014 – 19) научни доклада, 6 

от които са били на международни форуми.

7. Експертна дейност
Всички научни сътрудници участват в съставяне на комплексни научни програми за развитие, 

разработване или ръководство на технологични проекти, подготвяне на писмени консултации, участие 
като специалисти в професионални съвещателни органи към Националната библиотека, междуведом-
ствени комисии, извършване на експертни оценки по въпроси, свързани с фондове и материали от други 
библиотеки, консултации за колеги и граждани, подготовка на експозиции. 

Отчита се организация на работата или участие в съвети и комисии в НБКМ – Редакционо-изда-
телския съвет при НБКМ, Съвет за Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС); Коми-
сия по комплектуване; Работна комисия по каталогизация към Съвета за Интегрирана библиотечно-ин-
формационна система (ИБИС) – подкомисия „Класиране и предметизиране“ и подкомисия „Описание и 
контролни файлове“. 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 дан-
ни CONOR.BG. Отчита се и участие в Комисията за получаване на разрешения (лицензи) за споделена 
каталогизация в системата COBISS.BG. 

Членове на Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация 
и консервация участват в редица комисии, свързани с документалното наследство – Комисия по антик-
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варно набавяне на ръкописи, документи и книги към „Ръкописно-документално книжовно наследство“, 
Комисия за комплектуване, Национален архивен съвет и др., в Експертна комисия по чл. 96, ал. 4 от 
Закона за културното наследство, в Българската национална комисия „Паметта на света“, в междуна-
родния борд European Research Centre for Book and Paper Restoration, в Manuscripts Expert Group – CERL 
и др. Работата в посочените комисии е свързана с оценка и експертно мнение за ръкописи, архиви и 
печатни издания, с идентификация на различни редакции на старопечатни книги и др. Извършени са 
и 16 експертни оценки, свързани с реставрационни и консервационни дейности на книги и ръкописи.

Продължава работата по проекти – работа по проект ARROW съвместно с Асоциация „Бъл-
гарска книга“; работа по проекта „От дигитализация към виртуализация“ по програма за финансиране 
Erasmus +, К2.

Много активно беше участието в подготовката на експозиции (7 бр.). 
Отчита се участие в изложбите „Форум Реставрация 2015“, в изложби по случай 3 март, 11 май, 

Съединението на България и др. 
Повечето от научните сътрудници са предоставили писмени консултации във връзка с иден-

тификация 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 подготвят и изнасят цялостни курсове по тематика, свързана с тясната им 
специализация. Те се включват с лекции и в квалификационни семинари, организирани от Българската 
библиотечно-информационна асоциация за библиотеките в страната, както и с лекции за запознаване на 
студенти и ученици със специализираните фондове на библиотеката. 

Във висши училища
Лекционните курсове са:
Виртуално справочно обслужване – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотечни и 

информационни науки“ – 15 ч. лекции/15 упр.
Биографски информационни системи – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотечни 

и информационни науки“ – 30 ч. лекции/30 упр.
Библиотекознание - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотечни и информационни 

науки“ – 30 ч. лекции/15 упр.
Феноменология на българската ръкописна книга – Националната художествена академия, специ-

алност „Изкуствознание“ – 45 ч. лекции
Ръкописна украса и визуална култура в средновековна България – СУ „Св. Климент Охридски“, 

Катедра „История“ – 30 ч. лекции/15 упр.
Автоматизация на процесите и дейностите в архивите – УниБит – 25 ч. лекции
Писмено книжовно наследство – УниБИТ – 10 ч. лекции
Визуалните документи в контекста на световното документално наследство – УниБИТ – 20 

ч. лекции/10 упр.
 Управление на специалните колекции – УниБИТ – 20 ч. лекции
 Фондове на редки и ценни книги – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотечни и 

информационни науки“ – 23 лекции
Общият брой на лекциите във висши учебни заведения е 248, на упражненията – 85.

Други лекции
Осъществени са единични специализирани лекции за запознаване на студенти и специалисти с 

редки и ценни материали от фондовете на библиотеката. Изнасяни са и лекции пред студенти от спе-
циалностите „Библиотечно-информационни науки“ към Философския факултет на СУ, Университета 
по библиотекознание и информационни технологии, Специалност „Книгоиздаване“ на Факултета по 
журналистика и масови комуникации на СУ и др., лекции за запознаване с основни дейности и отдели 
на библиотеката и с нейните информационни възможности. 
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- Лекции за историята на сбирките към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ и история на 
книгопечатането – 2 ч.

- Лекции за историята на БИА и организацията на архивните фондове – 4 ч. 
- Лекции за историята на отдел „Ориенталски сбирки“ и организацията на архивните фондове – 4 ч. 
- Лекции за запознаване с дейността на направление „Консервация, реставрация и опазване на 

фондовете“ – 14 ч.
- Лекции за запознаване с информационните възможности на НБКМ – 20 ч.
Общият брой на лекциите пред учащи се за запознаване с фондовете и информационните 

възможности на Националната библиотека е 34 часа.
Организиран е един квалификационен курс за библиотечни специалисти (20 ч. лекции/10 ч. упр.), 

проведен в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца. 
Във връзка с необходимостта от внедряването на програмния продукт COBISS и системата 

COBISS.BG към Учебния център COBISS са проведени следните курсове: 
	Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс (80 ч.).
	Преход към COBISS3/Каталогизация с нормативен контрол (48 ч.).
	Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – редактиране на CONOR (24 ч.). 

През 2015 г. сътрудниците от научните секции към Националната библиотека са провели 10 лек-
ционни курса с 248 ч. лекции и 95 ч. упражнения във висши учебни заведения. Проведени са и 44 ч. лек-
ции за запознаване с фондовете и информационните възможности на Националната библиотека, един 
курс за продължаващо образование (20 ч. лекции, 10 ч. упражнения), три курса за системата COBISS.
BG (152 ч.). Общият брой на лекциите е 430, на упражненията – 95. 

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

9. Текущи дългосрочни задачи
Във връзка с дългосрочните задачи сътрудниците на секциите отчитат следните дейности:
- Текущо онлайн превеждане и корекция на термини и изрази от интерфейса на системата COBISS 

в споделената терминологична база данни Mtext (IZUM) – 318 преведени термина, 73 редактирани тер-
мина.

- Тълковен речник на термините, използвани в книжния сектор – през годината бе приложена 
изработената методика и част от термините бяха преведени на английски език

- Стандартен съкратен печатен вариант на изданието УДК на български език – изданието е завър-
шено. Предстои изработването на АПП и обща редакция. 

- Работа по дисертационен труд на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп и национал-
ната библиография“ – работата е завършена, предадена и проведена предварителна защита – обем 342 с. 

- Работа по темата „Аналитично представяне на библиографска информация в текущата нацио-
нална библиография на България: традиция и съвременни измерения“ – направено е анкетно проучване 
сред европейските библиографски агенции, които разработват аналитична библиография и е преведена, 
анализирана и систематизирана получената информация – 33 с. Направено е проучване на историята на 
българската аналитична библиография – 10 с. 

10. Научноорганизационна дейност (ръководство на научен съвет, научни секции; научен се-
кретар, секретари на секции; участие в научни съвети и секции извън НБК)

Иванов, Р. Секретар на Научната секция по книгознание, палеография, архивистика, ориента-
листика, реставрация и консервация; 

Нушев, Цв. Научен секретар на Научния съвет и ръководител на Научната секция по книгозна-
ние, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация; 

Тотоманова, А. Ръководител на Научната секция по библиографознание;
Янакиева, Е. Председател на Научния съвет и ръководител на Научната секция по библиоте-

кознание. 
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♦
	В отчетите на трите научни секции към Националната библиотека за 2015 г. са за-

стъпени всички направления на научната дейност, определени от задачите и функциите на ин-
ституцията. 

	Броят на членовете на научните секции в библиотеката към 31.12.2015 е бил 23 души 
(на щатни длъжности) – с една бройка по-малко от предходната година. Един сътрудник защити 
успешно дисертация и получи научната и образователна степен „доктор“. В края на 2015 г. в 
библиотеката са работили 3 докторанти. Един докторант не отчита дейността си в секциите и не 
е включен в общия брой на докторантите. Броят на професорите намаля с един; броят на док-
торите на науките се запазва в сравнение с предходната година. Като положителен факт трябва 
да отбележим наличието на млади научни работници в Секцията по книгознание, палеография, 
архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация и в Секцията по библиография. Бро-
ят на сътрудниците в Секцията по библиография и в Секцията по библиотекознание се запазва.

	Подготвени и издадени или предадени за печат са 2 самостоятелни издания, в които 
сътрудници от научните секции са съставители или преводачи (1 документален сборник, 1 пре-
водно издание). Завършени са 1 студия и 34 статии в научни сборници и продължаващи издания 
в приблизителен обем 211 с. – почти двойно по-малък обем в сравнение с предходната година. 
Едно възможно обяснение е намаляване броят на сътрудниците и пенсионирането на сътрудници 
с висока публикационна активност. От друга страна, броят на публикациите на младите членове 
на секциите е значителен, което е особено положителен факт. 

	Продължава работата по подготовката на 2 дисертационни труда, 1 монография, 2 
документални сборника. 

	Не са издадени и подготвени нови библиографски трудове; все още не е отпечатан 
един подготвен и отчетен в предходната година библиографски труд.

	Активна е дейността по подготовката на проекти, свързани с основните дейности в 
библиотеката, както и по разработването на проекти за нормативни документи – проектозакони, 
правилници, стандарти, инструкции, които имат значение не само за Националната библиотека, 
но и за другите библиотеки в страната. Продължава работата по проектите Виртуална библиоте-
ка – България и Дигитална библиотека, като участието на сътрудници и на трите секции е актив-
но. Подготвени са и Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN 
и Правила за организацията на документооборота в отдел „Депозит“. 

	През годината са подготвени 7 изложби (2015 – 5), изнесени са 182 ч. лекции пред 
учащи се. 

	През 2015 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 12 научни доклада, 5 от 
които са били на международни форуми у нас, 1 – в чужбина. 

	Преподавателска дейност се осъществява от повечето членове на секциите, които 
провеждат лекционни курсове и упражнения във висши училища. През изтеклата година те са 10 
в общо 248 ч. лекции и 95 ч. упражнения, което е намаление в сравнение с предходните години. 
Основната причина е намаляване броят на лекторите. Проведен е един квалификационен курс 
за продължаващо обучение, поради липсата на целево субсидиране за регионалните библиотеки.

	Научните сътрудници в библиотеката отчитат общо 8 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.). Намаляването е значително, но увеличението на броя през 2015 г. е по-скоро изклю-
чение, свързано с по-големия брой обявени конкурси и участието на членовете на секциите като 
членове на научно жури. 

	Като цяло, количествените измерители на разнообразните дейности са намалени. 
Пенсионирането на двама и напускането на един сътрудник с голям опит и висока публикаци-
онна и преподавателска активност е една от причините; все пак промените е нужно да се наблю-
дават още няколко години, за да се направят различни от досегашните изводи или да се изведат 
нови тенденции. 
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	Като положителен факт трябва да отбележим публикационната активност на науч-
ните сътрудници и усилията за академично израстване. 

	За съжаление броят на сътрудниците в секциите по библиотекознание (4) и библи-
ография (4) продължава да е значително по-малък от броя на сътрудниците в Секцията по кни-
гознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация (15 души), ко-
ето дава отражение на количеството извършени научни и научн-приложни дейности. Това, наред 
с много по-различната тематика на изследванията в последната секция, прави трудно извежда-
нето на категорични изводи.

Издателска дейност

І. Отдел „Издателство“
 Самостоятелни, периодични и продължаващи издания:

•	 Сп. „Библиотека“ бр. № 1–6 – 1288 с. (80,5 п.к.);
•	 Годишен отчет на НБКМ за 2014 г. – 140 с. (8,75 п.к.);
•	 „Опис на славянските кирилски печатни книги от ХVІІ в. във фонда „Старопечатни, ред-

ки и ценни книги“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – съставител Росица Кири-
лова – 80 с. (5 п.к.);

•	 „Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика“ – 
автор Анета Дончева – 172 с. (10,75 п.к.);

•	 „Отминалото. Неизвестно за известните. Петър Динеков. Дневници 1933–1992“. Т. 1 – 
544 с. (34 п.к.);

•	 „Амулетните свитъци тип „абагар“ в печатната традиция на южните славяни“ – авторефе-
рат на Бояна Минчена – 37 с. (2 п.к.);

•	 „Никола Вапцаров. Биобиблиография 1980–2009“ – 340 с. (21,25 п.к.).

  Общо: 2601 с. 

Външни поръчки:
•	  „Пунгьон“ – автор Мая Бонева – 152 с. (9,5 п.к.);
•	  „Голестан“ – автор Саади Ширази, прев. Хатидже Бербер – 216 с. (13,5 п.к.).

  Общо отпечатани: 2969 с.

ІІ. Печатница
Издания на НБКМ
Периодични 

•	 сп. Библиотека бр. 6/2014 г. – 270 тир.
   бр. 1–6/2015 г. – 270 тир.
 
Самостоятелни

•	 „Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает“ – 180 с. – 300 тир.;
•	 А. Страшимиров. „Животът без любов...“ – 278 с. – 300 тир.;
•	 Отчет НБКМ – 2014 г. – 140 с. – 80 тир.;
•	 „Опис на славянските кирилски печатни книги от ХVІІ в. във фонда „Старопечатни, ред-

ки и ценни книги“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – 80 с. – 100 тир.;
•	 „Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика“ 

(автореферат) – 77 с. – 100 тир.

Външни издания
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•	 „Пунгьон“ – 152 с. – 300 тир.;
•	 „Голестан“ – 252 с. – 300 тир.

Библиотечна акциденция:
•	 Заемни бележки, контролни листове, бланки, формуляри – 5000.

Други 
•	 Перфорация на мукава за подвързия
•	 Рязане на каталожни картички
•	 Рязане на велпапе и натронова хартия за отдел „Депозит“
•	 Подвързия на повредени книги на направление „Комплектуване на фондовете“. 
•	 Акциденция (заемни бележки, контролни листа, формуляри, бланки и др.). 

  Общо: 50 000

Допълнителна работа:
•	 Продължава разчитането и преписването на дневника на П. Динеков – кутия ІІ), готовите 

записи се публикуват в сп. „Библиотека“; (готова е тетрадка № 64). 
•	 Участие в коледния Панаир на книгата – приход 900 лв. 

Основни изводи за работата на издателството:
	Издателството се справи с планираните издания за 2015, въпреки напускането на 

един страньор. 
	Редакторската работа беше на ниво.
	През отчетната година издателството на НБКМ кандидатства и спечели финансира-

не по програмата „Помощ за книгата“ на Министерството на културата за: „Отминалото. Неиз-
вестно за известните Петър Динеков. Дневници 1933–1992. Т. 1.

	Кандидатства и в сесията на фонд „Култура“ на МК, но ни отказаха субсидия за из-
даване на сп. „Библиотека“ заради „липса на средства“.

	Не сме кандидатствали за помощ от Фонд НИ, направление „Научна периодика“ 
към МОН. 

	Качеството на отпечатаните в печатницата издания беше високо.
       

Библиотечна координация

Експертна и консултантска дейност
– Участие в професионални съвещателни органи на библиотеката, междуведомствени ко-

мисии, специализирани научни съвети и научни комисии към ВАК
Отчитаме участие в комплексни научни програми за развитие, разработване или ръководство 

на технологични проекти, подготвяне на писмени консултации, участие като специалисти в професио-
нални съвещателни органи към Националната библиотека, междуведомствени комисии, извършване на 
експертни оценки по въпроси, свързани с фондове и материали от други библиотеки, консултации за 
колеги и граждани, подготовка на експозиции. 

Сътрудници участват в редица комисии, свързани с документалното наследство: Комисия по ан-
тикварно набавяне на ръкописи, документи и книги към „Ръкописно-документално книжовно наслед-
ство“, Комисия по комплектуване, Национален архивен съвет и др., в Експертна комисия по чл. 96, ал. 4 
от Закона за културното наследство, в Българската национална комисия „Паметта на света“, в междуна-
родния борд European Research Centre for Book and Paper Restoration, в Manuscripts Expert Group – CERL 
и др. Работата в посочените комисии е свързана с оценка и експертно мнение за ръкописи, архиви и 
печатни издания, с идентификация на различни редакции на старопечатни книги и др. Извършени са 
и 16 експертни оценки, свързани с реставрационни и консервационни дейности на книги и ръкописи.
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– Извършване на експертни оценки и консултации по въпроси, свързани с библиотечната, 
библиографската и информационните дейности 

Отчита се организация на работата или участие в съвети и комисии в НБКМ – Редакционно-
издателския съвет при НБКМ, Съвет за интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС); 
Комисия по комплектуване; Работна комисия по каталогизация към Съвета за интегрирана библиотеч-
но-информационна система (ИБИС) – подкомисия „Класиране и предметизиране“ и подкомисия „Опи-
сание и контролни файлове“. 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 Комисията за получаване на разрешения (лицензи) за 
споделена каталогизация в системата COBISS.BG. 
 

 В Национален център COBISS
•	 Текущи консултации
През цялата година служителите, които отговарят за различните модули, даваха консултации 

на потребителите на системата. Консултациите се отнасяха до библиографското описание и прилагане-
то му към формат COMARC/B, изготвяне на информационни запитвания за получаване на данни от ба-
зата, въвеждане на сигнатури и регистрация на периодични издания в модул „Фонд“, методична помощ 
при създаване на различни изходи от системата; методични решения за специфични случаи и трудности 
при използване на софтуера. Извършени консултации – 152 бр.

•	 Консултации за уеднаквяване на каталогизационната практика между направленията „Ка-
талогизация“ 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 библиографско описание. Подкомисията за подбор на до-
кументите се събира ежеседмично (или при необходимост) за своевременното разрешаване на спорни 
случаи при документите, които предстои да бъдат обработени.

В направленията „Национална библиография и „Каталогизация“
През 2015 г. беше извършена писмена и устна консултантска дейност по следните проблеми: под-

бор на документи, библиографско описание, класиране и предметизиране на документи, книгоиздаване 
и печат и др. 

Бяха провеждани съвещания на Комисията по каталогизация (7 заседания, 12 консултации) и 
Комисията по подбор (2 заседания, 4 консултации), на които се обсъждаха проблемите на подбора, опи-
санието, контролните файлове, класифицирането и предметизирането. 

Бяха утвърдени и приети следните методични и инструктивни материали:
•	 Правила за организацията на дейността по документооборота в отдел „Депозит“.
•	 Инструкция за библиографско описание на изобразителни (графични) материали в 

електронния каталог на НБКМ по проект на Фондация „Национална академична библиотечно-инфор-
мационна система“ (НАБИС).

•	 Инструкция за библиографско описание на картографски ресурси в електронния ката-
лог на НБКМ по проект на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ 
(НАБИС).

•	 Инструкция за библиографско описание на нотирана музика в електронния каталог на 
НБКМ по проект на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НА-
БИС).

•	 Инструкция за библиографско описание на звукозаписи в електронния каталог на НБКМ 
по проект на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НАБИС).

•	 Буквени определения за жанр и размер на носителя в Серия 3. Българска дискография 
(1971–1993): приложение към Инструкция за библиографско описание на звукозапис.

•	 Абревиатури и съкращения в Серия 3. Българска дискография (1971–1993).
•	 Методични указания за въвеждане на примерни унифицирани забележки при описание 

на ресурси в модул „Набавяне“.
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•	 Документи, получени по депозит, които не се регистрират в Националната библиогра-
фия: приложение към Инструкция за подбор, каталогизиране и съхраняване на ресурси, постъпили в 
Националната библиотека по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, 
неподлежащи на регистрация в Текущата национална библиография

Текущо е оказвана методическа помощ в областта на задължителното депозиране, библиограф-
ската обработка на документите, определяне на видовете документи, определяне на идентификацион-
ните данни в книгите и продължаващите издания, краеведската дейност и др.

	Извършени са и редица 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.

Международна дейност

В Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий“ се работи активно в посока на тради-
ционното развиване на разнообразна международна дейнос, нааосновата на процесите на библиотечна-
та интеграция и членството ни в ЕС. 

Участие в международни форуми
През годината директорът, ръководителите на структурите и експерти са участвали в следните 

международни форуми:

• директорът на Националната библиотекае в 12-ата среща на Комитета за Програмата на ЮНЕ-
СКО за световната памет в Абу Даби, ОАЕ (4–6 октомври 2015 г.);

• архивист от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на Междуправителствена среща на експер-
ти на ЮНЕСКО в Париж, Франция (1–2 юли 2015 г.);

• ръководителят на Национален център COBISS в обучение за въвеждане на нормативен контрол 
в COBISS.BG в Марибор, Словения (25 октомври–4 ноември 2015 г.);

• ръководителят на направление „Информационни технологии“ в обучителен курс за обучаващи 
(train-the-trainers), организиран във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Закона за 
авторското право и сродните му права (ЗАПСП), уреждащ някои начини на използване на осиротели 
произведения от общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, и други сродни институции в 
Аликанте, Испания (14 юли 2015 г.); 

• главният библиограф в Националната агенция за ISSN в 40-та годишна среща на ISSN в Белград, 
Сърбия (11–17 октомври 2015 г.). 

Международни договори (двустранно сътрудничество)
• Беше подписан меморандум за разбирателство за взаимно сътрудничество с НБ на Азербай-

джан.
През 2015 г. продължи тенденцията за широко двустранно сътрудничество с посолствата на стра-

ните Бразилия, Япония, Република Чехия, Индия, Кралство Белгия и др.

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

библиотекари (CENL) и в Международната библиотечна асоциация (IFLA).
Сектор „Официални издания“ в направление „Специални колекции“ е Европейски документаци-

онен център към Europe Direct (Европейска информационна мрежа) към Европейската комисия, а така 
също е и Информационен компонент на ООН.

Чрез Националните ISBN, ISSN и ISMN агенции в направление „Национална библиография“ 
библиотеката участва в изграждането на международните идентификационни системи за стандартни 
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номера на книгите, периодичните и музикалните издания, получили международен стандартен номер, 
със седалища на международните агенции съответно в Лондон (Великобритания), Париж (Франция) и 
Берлин (Германия). 

Направлението „Национална библиография“ чрез националните агенции за ISBN, ISSN и ISMN 
традиционно участва в изграждането на международните системи на книгите, нотните издания и про-
дължаващите 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 кореспонденция с отговорните за трите системи международни 
агенции за съгласуване и прилагане на решенията им, както и с националните агенции на други страни 
в отговор на запитвания и взаимно сътрудничество:

•	 с Международната агенция за ISBN и други национални агенции – 28 е-писма; 
•	 с Международната агенция за ISMN и други национални агенции – 15 е-писма;
•	 с Международния ISSN център и други национални центрове – 23 е-писма.

Организирано бе домакинство на Балканската среща на ISBN, проведена в периода 12–13 май в 
Националната библиотека; подготовка и изнасяне на презентация за историята и дейността на нацио-
налните агенции за ISBN и ISMN.

Участие в международни анкети – 3 бр.
Участие в проектите на международните идентификационни системи – 2 проекта.
Подготовка на презентация за историята и дейността на Националната агенция за ISSN и публи-

куването й на създадения специален юбилеен блог на системата в интернет.
В международния библиографски справочник на преводите на държавите – членки на ЮНЕСКО, 

и международната база данни Index Translationum страната ни е представена с подготвените и трансли-
терирани заглавия на преведените самостоятелни документи през 2014 г. – 1461 б.з. 

Работа с посолства, културни служби и центрове
В международната дейност на Националната библиотека значително място заема работата с 

наши и чужди посолства, културни центрове и институти. През 2015 г. в библиотеката на посещение по 
повод различни събития бяха:

• 45-членна делегация от журналисти от градовете Мудания и Бурса в Турция, водена от 
председателя на Асоциацията на журналистите в Мудания Явуз Герчекчи и и.д. председател на СБЖ 
Снежана Тодорова януари 2015 г.; 

• д-р Марко Арнт, ръководител на бюрото на фондация „Конрад Аденауер“ в София, за от-
криването на изложбата „Желязната завеса“ – февруари 2015 г.; 

• Мона Каушик, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, за изнасяне на презентация 
„Индийката – пазител на традициите, проводник на новото“ – март 2015 г. 

• г-жа Катерина Хуртаева, директор на Чешки културен институт за среща с директора за 
организиране на изложба в НБКМ – март 2015 г.; 

• френският фотограф Пиер-Етиен Же за официално откриване на негова изложба фотогра-
фии „20 нюанса от Париж“ – март 2015 г.; 

• г-н Васко Шутаров, директор на Културно-информационния център на Македония, г-н 
Гоце Георгиевски, министър-съветник в посолството, и делегация за връчване на дарение от книги на 
НБКМ – март 2015 г.;

• Н. Пр. г-н Емил Каримов, посланик на Азербайджан, и делегация от посолството за под-
писване на Меморандум за разбирателство за взаимно сътрудничество с НБ на Азербайджан – април 
2015 г.; 

• Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми, посланик на Япония, за отбелязване на празника на цъфнали-
те вишни – април 2015 г.;

• официално посещение на делегация от Иран за среща с директора на библиотеката – април 
2015 г.; 
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• Н. Пр. г-жа Ксения Шкирлич, посланик на Словения, и словенския литературен критик Митя 
Чандър за представяне на сборника „За какво говорим? : Словенска кратка проза 1990–2004“ – май 2015 г.; 

• студенти от САЩ за откриването на изложбата „Напред, науката е слънце“ и честване на праз-
ника на НБКМ – май 2015 г.; 

• Мажда Котник-Верчко, НУБ на Словения, Данийела Гетлихер, ISBN агенция на Хърватия, Еми-
лийа Брашич, ISBN агенция на Сърбия, Хартмут Валравенс, Международна ISBN агенция, Ана Савич, 
ISBN агенция на Сърбия, Марийа Павлович и Татйана Дунович, Република Сръбска, Стела Грифитс, 
Международна ISBN агенция, Санйа Мартинович, НБ на Черна гора и Ник Уудс, Международна ISBN 
агенция, за участие в Балканската среща на ISBN и ISMN агенциите 2015 г. в НБКМ – май 2015 г.;

• Н. Пр. г-н Лино Бианко, посланик на Малта, за среща с директора – май 2015 г.; 
• Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстер, посланик на Белгия, и Раймонд Детрез, белгийски българист и 

балканист, за представяне на книгата „Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общ-
ност в Османската империя. ХV–ХІХ в.“  – май 2015 г.;

• Н. Пр. г-н Лино Бианко, посланик на Малта, за среща с ръководителя на отдел „Ориенталски 
сбирки“ – май 2015 г.; 

• гост от УБ на Краков на УБ на СУ „Св. Климент Охридски“ – май 2015 г.;
• посещение на група български евродепутати в НБКМ в отговор на покана да посетят библиоте-

ката и да се запознаят с колекциите и проблемите й – май 2015 г.; 
• посещение на експерт от УБ от Краков в направление „Консервация, реставрация и опазване 

на фондовете“ – май 2015 г.; 
• Н. Пр. г-н Емил Каримов, посланик на Азербайджан, за откриване на изложба с дарени книги и 

предмети от Националната библиотека и Посолството на Азербайджан в Софи – юни 2015 г.; 
• група експерти от Thompson Reuters за представяне на продукти на издателството – юни 2015 г.; 
• Пр. г-н Темиртай Избастин, посланик на Казахстан, за връчване на дарение – юни 2015 г.;
• експерт от НБ на Сърбия за посещение на НБКМ – юни 2015 г.; 
• Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър, посланик на Белгия, г-н Дидие Рейндърс, заместник министър-

председател и министър на външните работи на Белгия, и г-н Марк Фиреманс, консул в посолството, за 
откриване на изложбата „Свобода на словото. Независимостта на медиите през погледа на белгийски и 
български карикатуристи“ – септември 2015 г.; 

• посещение на гост от Полша на Техническата библиотека по програма „Еразъм“ – септември 
2015 г.; 

• посещение на гост от НБ на Уелс – септември 2015 г.; 
• посещение на група издатели от Финландия и Германия в НБКМ – октомври 2015 г.;
• индийската фотографка Малвика Кумар Прашант за откриване на нейната фотографска излож-

ба „България през обектива на една млада индийка“ – октомври 2015 г.;
• Н. Пр. г-н Душан Щраух, посланик на Чешката република в София, и г-жа Катерина Хуртаева, 

директор на Чешкия културен център, за откриване на изложба „Ян Хус през 1445 г. и 600 години по-
късно“ – октомври 2015 г.; 

• посещение на Елона Душалари, първи секретар на Посолството на Албания – октомври 2015 г.; 
• г-жа Бриджит Стрелър, генерален директор на L‘Oréal България, за връчване на награди по 

Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ – официална церемония за връчване на 
награди на победителите за най-добрите научни проекти в областта на естествените науки – октомври 
2015 г.; 

• г-н Махмуд Хосейн Заде, трети секретар и временно управляващ посолството на Ислямска 
република Ира, за представяне на книгата „Голестан“ от Саади Ширази, превод от персийски Хатидже 
Бербер – октомври 2015 г.; 

• проф. Нучо Ордине, италиански професор по литература за лекция и представяне на неговата 
книга „За ползите от безполезното“ – октомври 2015 г.; 

• Н. Пр. Шин Менг-хо, посланик на Република Корея, за представяне на книгата „Пунгьон“ от 
Мая Бонева – ноември 2015 г.; 

• Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева, посланик на Индия, за организиране на изложба – ноември 
2015 г.; 
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• група английски архитекти от Лондон за проучване по проект за изграждане на библиотека във 
Варна – ноември 2015 г.;

• представители на посолството на Кралство Белгия, членовете на Social Club на белгийската 
общност за представяне на колекции и запознаване с дейността на библиотеката – ноември 2015 г.; 

• посещение на 45 студенти от Гърция с образователна цел – ноември 2015 г.; 
• Н. Пр. Рикардо Герра де Араужо, временно управляващ посолството на Федеративна република 

Бразилия, за представянето на книгата „П(р)оглед“ от Машадо де АсиМ – ноември 2015 г.;  
• д-р Можган Есмаили, директор на Института по лингвистика, надписи и текстове на Органи-

зацията за културно наследство, занаяти и туризъм, и д-р Хамиде Чобак, директор на Института по 
археологически изследвания на Организацията за културно наследство, занаяти и туризъм, и делегация 
от Ислямска република Иран – декември 2015 г.; 

• г-н Ласло Блашкович, директор на НБ на Сърбия, на среща с директора – декември 2015 г.; 
• посещение на Щефан Пилат от Чехия и Пер Амброзиани от Швеция във връзка с ползване на 

специални колекции в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“.

2. Поддържане на контакти с международни библиотечни организации: 
2.1 IFLA (International Federation of Library Associations):

- кореспонденция на английски език с организацията – текущо; 
- изготвяне на докладна записка и превод на фактурата за членския внос;
- попълване и изпращане на въпросник за библиотечни въпроси.

2.2 CENL (Conference of European National Librarians): 
- кореспонденция на английски език с организацията – текущо; 
- изготвяне на докладна записка и превод на фактурата за членския внос. 

Национални и международни програми и проекти

Националната библиотека всяка година активно се включва като участник или продължава рабо-
тата си в програми и проекти с национален и международен характер.

През 2015 г. продължи работата по проектите:
	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):

 Извършена е организация и превод на необходимите документи за повторното кандидатствана. 
	Проект WDL (World Digital Library):

 Текущо се включват документите на НБКМ в портала на проекта. 
	The European Library (TEL):

Текущо се извършва преглед и актуализация на страницата на НБКМ в портала на Европейската 
библиотека. Преглед и проучване на новите предложения за проекти и виртуални изложби в портала на 
Европейската библиотека. Разпространяване на актуална информация за предлаганите работни места в 
TEL и Europeаnа 

Подписано е Споразумението за сътрудничество, свързано с членство ни в Европейската библи-
отека за 2015 г. 

	Проект НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система)
Участието в проект НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна сис-

тема) през 2015 г. беше съсредоточено върху ретроконверсията на нотирана музика, графични и кар-
тографски ресурси за периода 1969–1991 га и звукозаписи за периода 1972–1992/1993 г., като част от 
процеса на създаване на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България – 2965 
б.з. Нормативни записи на имената – 1937 б.з.

 Проект за подготовка на стандартен съкратен печатен вариант на класификация-
та УДК на български език с използване на разработения от UDCC преводачески софтуер, до края на 
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2015 г. изданието беше преведено и адаптирано. Предстои обща редакция и изработване на предметен 
показалец. 

 През годината са подготвени, подадени и направени различни проучвания по следните про-
екти:

 * Кандидатстване за финансиране по програмата Erasmus +, К2 с проект „От дигитализация към 
виртуализация“

• проучване и предоставяне на информация за предложения за различни национални и междуна-
родни проекти и конференции; 

• проучване на възможности за участие в проект по програма на Международен фонд за промо-
тиране на културата на ЮНЕСКО; 

• изготвяне на данни за индикатори по международната дейност на НБКМ; 
• проучване на предложение за проект от НБ на Македония; 
• проучване на предложения за участие в проекти по програма „Наука с и за обществото“ от про-

грама „Хоризонт 2020“; 
• проучване на възможност за участие по проект по програма на Британската библиотека.

Изложби. Културна дейност

През 2015 г. бяха организирени 22 изложби, като две от тях с национално значение, включени в 
Културния календар на Министерството на културата. Изложбата „Напред, науката е слънце“ бе по повод 
1200-годишнината от рождението на Св. Методий – патронния празник на Националната библиотека и 
професионалния празник на библиотечните и информационните работници. Светлата годишнина от рож-
дението на Св. Методий беше включена в календара на ЮНЕСКО за 2015 г. и отбелязана тържествено в 
много славянски страни. Изложбата беше под патронажа на Министерството на културата. Многоброй-
ната публика видя уникални славянски ръкописи от ХІІ и ХІІІ в,, оригинали на първите преписи на бъл-
гарски учебници, притежание на Националната библиотека. За първи път бяха представени старопечатни, 
архивни и визуални материали, част от документалното и книжовно наследство на първите български 
учени и енциклопедисти, достигнало до нас и съхранявано в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ и 
Български исторически архив при НБ „Св. св. Кирил и Методий“. Посетителите надвишиха 5000. 

 Националната изложба „Звездният миг на България. Съединението – 130 години“ бе организира-
на по повод 130-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Изложбата 
беше част от Националния културен календар на Министерството на културата за 2015 г. Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ съхранява основната част от документите, свързани със Съеди-
нението от 1885 г.

 За първи път бяха показани на широката публика оригиналите на Устав и програма на Бъл-
гарския таен централен революционен комитет – БТЦРК (организирал и осъществил Съединението); 
Възвание на БТЦРК за провъзгласяване на Съединението – писано от Захари Стоянов; Провъзгласяване 
на Съединението и съставяне на Временно правителство; Манифест на княз Александър І Батенберг за 
обявяване на Сръбско-българската война от 1885 г., както и десетки оригинални портрети и снимки на 
участници в Съединението – Захари Стоянов, Данаил Николаев, Георги Странски, Сава Муткуров, Ди-
митър Филов и др., както и други материали, отразяващи това историческо събитие. Изложбата e дело 
на екип от Българския исторически архив.

 Голям интерес предизвикаха и изложбите „Свобода на словото. Независимостта на медиите през 
погледа на белгийски и български карикатуристи“, която бе организиранa съвместно с Посолството на 
Кралство Белгия в София, както и пътуващата изложба, посветена на 600-годишнината от смъртта на 
Ян Хус, организирана съвместно с посолството на Чешката република в София.

 През 2015 г. в Националната библиотека се проведе Балканската среща на ISBN. Подготовката 
и организацията на събитието бяха осъществени съвместно със сътрудниците от направление „Нацио-
нална библиография“. 

През месец май в Националната библиотека беше на посещенние група български евродепутати, на 
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които бяха показани едни от най-ценните и интересни документи, съхранявaни в нейните колекции. Бяха 
представени проектите и идеите за развитието на библиотеката, както и някои от съществуващите проблеми.

 Г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, на тържествена церемония, стана па-
трон на Националната библиотека на 1 ноември – Денят на народните будители.

Националната библиотека запази водещата си позиция като предпочитано място за представяне 
на новоизлезли книги, организиране и провеждане на конференции, кръгли маси, срещи, пресконфе-
ренции и др. За всички събития се изготвят и изпращат преслистове и покани до медиите.

По вече утвърдена традиция и през 2015 г. Асоциация „Българска книга“ връчи годишната награ-
да „Рицар на книгата“ в Националната библиотека.

През изтеклата година активно беше използвано експозиционното пространство на втория етаж 
на библиотеката, като там бяха експонирани няколко изложби. За втора поредна година библиотеката 
се включи в инициативата „Нощ на театрите“ с изложбата „Нощни персонажи“ – фотографии на Павел 
Червенков.

 През 2015 г. в Националната библиотека бяха организирани 55 събития – увеличението в срав-
нение с предходната година е 10%, бяха представени 34 новоизлезли книги, бяха проведени научни 
конференции, много официални делегации от различни страни я посетиха.

През изтеклия период са написани 65 статии за сайта на Националната библиотека в полетата 
„Изложби“ и „Събития“.

През изтеклата година посещенията по повод организираните събития в Националната библи-
отека надхвърлиха 25 000 души, бяха изпратени над 700 бр. покани, а така също и персонални писма-
покани до представителите на различни институции в България. 

През 2015 г. броят на посещенията от ученици, студенти и чуждестранни туристи се увелини 3 
пъти в сравнение с предходната 2014 г. Забелязва се устойчива тенденция Националната библиотека да 
бъде част от културните маршрути на посетители от страната и чужбина. На всички посетители са изнесе-
ни беседи, а на чуждестранните туристи беседите се провеждат на английски, френски или испански език.

Официалните гости и делегации от чужбина през 2015 г. са увеличени 2 пъти.
Основният извод, който можем да направим е, че Националната библиотека е предпочитана като 

водеща институция или като партньор в организацията и провеждането на културни събития. Библио-
теката е културен и книжовен център с национално и международно значение. 

Организация и мениджмънт

Информационни технологии и мрежи

През 2015 г. беше правена актуализация на работните бази данни – дейността включва редак-
ция и архив на бази данни под ISIS, в които редакцията и въвеждането на описания продължава. Под 
WINISIS бяха конвертирани базите данни на Регионалната библиотека в Добрич, данните бяха прегле-
дани и редактирани с оглед предстоящата конверсия 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 Европейска библиотека (11 
дигитализирани документа).

Създадена беше нова дигитална колекция – Ориенталски документи / България и Балкани, дос-
тъпна и онлайн през интернет страницата на библиотеката.

Ежемесечно беше правена разпечатка на хартиен носител на Входящата и Изходящата кореспон-
денция за деловодството на библиотеката.

През годината бяха форматирани и предадени от 48 до 50 списъка за 2014 г. и от 1 до 43 списъка 
за 2015 г. на български книги и от 20 до 33 списъка за 2014 г. и от 1 до 13 списъка за 2015 г. на чуждите 
книги.
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За всички новопостъпили на работа колеги бяха създавани служебни пощи, а на напусналите 
пощите бяха изтривани от имейл сървъра.

След прекратяване на трудовите договори и освобождаване на колеги, в базата данни за про-
пусквателния режим бяха нанесени нужните промени.

Състояние на техниката. Инсталиране, проучване и поръчка на нова техника 
Компютърната техника в библиотеката вече е стара и работм с операционна система Windows 

XP, на която поддръжката е спряна от Microsoft. Имайки предвид невъзможността за закупуване на нова 
техника и софтуер, поддържаме наличната.

През годината имаше многократни проблеми с електрозахранването, което доведе до смяна на 
хард диск на сървъра с архива на Дигиталната библиоаека. Нормалната работа беше възстановена и ня-
маше изгубена информация. Редовно се следи състоянието на сървърите и се прави периодичен архив.

Променен беше централният рутер за достъп до интернет, тъй като след многократните прекъс-
вания и тестове на връзката беше установена повреда в хардуера.

Бяха подменени мрежови кабели на локалната мрежа там, където имаше прекъсвания.
Закупени бяха четири лазерни мултифункционални устройства за нуждите на счетоводство, де-

ловодство, ISBN агенция и каталогизация.
След закупуването на клавиатури, тонер касети и др. те веднага бяха сменяни, където е било не-

обходимо. Изпратеи за профилактика и ремонт на сервиз беше 1 принтер. Върнатата техника от сервиз 
веднага се свързваше да работи.

Бяха преинсталирани компютрите на напуснали колеги и бяха подменени част от старите мрежо-
ви устройства и кабели.

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

♦
	Като се има предвид броя на компютрите (216 автоматизирани работни места) в 

библиотеката и малкото компютърни специалисти, може да се каже, че те се справят добре благо-
дарение на своята взаимозаменяемост и бързи действия.

Персонал

І. Численост на персонала: 
До 01.03.2015 г.

- 242 щатни бройки 
- 18 извънщатни бройки по ПМС № 66.

След 01.03.2015 г.
- 212 щатни бройки
- 6,5 извънщатни бройки по ПМС № 66.

След 01.03.2015 г. със заповед на министъра на културата В. Рашидов бяха направени съ-
кращения на щата и служителите на библиотеката бяха намалени от 242 на 212 щатни бройки. Бяха 
съкратени: 10,5 незаети щатни бройки, 8 щатни бройки, заемани от служители, придобили право на 
пенсия и работещи пенсионери и 11,5 щатни бройки заети от служители, чиито длъжности се съкраща-
ват поради интегриране на трудови функции и структурни промени или от служители без необходимата 
квалификация. Беше намален и броят на извънщатните служители, назначени по ПМС № 66, които от 
18 станаха 6,5 броя.

Средният списъчен брой към 31.12.2015 г. е 215, от тях 183 жени и 1 майка.
През 2015 г. постъпилите на работа в библиотеката са 18, а напусналите по различни причини 

61, от тях: 
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- поради съкращаване на щата – 12 бр.;
- до изтичане на срока за изпитване – 2 бр.;
- с изтичане на уговорения срок на договора – 3 бр.; 
- по взаимно съгласие и с предизвестие – 29 бр.; 
- със завършване на определена задача и по заместване – 2 бр.; 
- служители на ТД след придобито и упражнено право на пенсия – 8 бр.;
- едностранно от служителя поради придобито право на пенсия – 3 бр.; 
- поради смърт на служителя – 2 бр. 

ІІ. Структура на персонала
Във връзка с наложените ни съкращения на щата, одобрения пре. юли 2015 г. нов „Правилник за 

дейността на НБКМ“, и необходимостта от постигане на по-добра ефективност при изпълнение на дей-
ностите в библиотеката през 2015 г., бяха направени промен, както в наименованията на отделни секто-
ри и длъжности, така и в организацията на работата на някои структурни звена, по-важните от които са: 

- беше обособен сектор „Нормативен контрол“ към направление„Център COBIS“ с три 
щатни бройки и беше закрит отдел „Контролни файлове“ в направление „Каталогизация“;

- преименуван отдел „Читални“ към структурата на направление „Библиотечно обслужва-
не“ в отдел „Библиотечни услуги“;

- закрит беше отдел „Междубиблиотечно заемане“ като самостоятелна структура;
- бяха променени наименованията на всички длъжности в направление „Консервация, рес-

таврация и опазване на фондовете“;
- създадена беше нова щатна бройка „Специалист, обучение и развитие“ в сектор „Личен 

състав“.

 III. Възрастова структура на персонала
Тенденциите във възрастовата структура на персонала в сравнение с 2014 г. се запазват, защото 

повечето длъжности в НБКМ изискват опитни и висококвалифицирани кадри. 
 През 2015 г. най-много са служителите от 41 до 55 години – 83, следва групата на 56–63-годиш-

ните – 66 броя, от 25 до 40 години са 50 бр., над 63 години – 9 броя и до 25 години – 4 броя.
Въпреки че през изминалата година не се отчита увеличаване броят на служителите от по-младите 

възрастови групи, повечето служители, които бяха назначени през 2015 г., са в групата между 25 и 40 г. 
Видно е желанието от страна на ръководството за попълване на щата с по-млади и добре подготвени 
специалисти с висше образование. 

IV. Обучение и квалификация на персонала
През отчетната година служителите от специализирания библиотечен персонал са преминали 

следните курсовете за обучение:
• използване на софтуера COBISS 3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда;
• използване на софтуера COBISS 3/Набавяне-монографии;
• използване на софтуера COBISS 3/Каталогизация-основен курс;
• използване на софтуера COBISS 3/Каталогизация-редактиране на CONOR;
• преход към COBISS 3/Каталогизация с нормативен контрол.
В специализирани курсове за сметка на библиотеката са взели участие и служители на различни 

административни и стопански длъжности:
• интензивен курс от серията трудово право; 
• счетоводно отчитане в бюджета – нови моменти в европейското финансиране;
• счетоводно отчитане в бюджета – европейски проекти; 
• електротехническа безопасност; 
• обучение за здраве и безопасност при работа.
Едно от тези специализирани обучения – интензивен курс от серията трудово право, е преминат 

от експерт, Управление на човешките ресурси. Курсът е двудневен, организиран от външна компания. 
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Сътрудници на библиотеката взеха участие в два семинара на тема „Дигитализиране на знания 
за ЕС“, организирани от JM-Schools по проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и 
научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното учили-
ще чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“, проведени на 1–14 март 2015 г. и 24 октомври 
2015 г. 

Участие в обучителен курс за обучаващи (training for trainer) във връзка с прилагането на Дирек-
тива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012, организиран от Службата 
за хармонизация на европейския пазар, проведен на 14.07.2015 г. в град Аликанте, Испания. 

Сътрудници взеха участие в „Работилницата за бъдещето на научните библиотеки“, организира-
на от Гьоте институт България, с модератор д-р Франк Зелигер, директор на библиотеката във Висшето 
техническо училище във Вилдау, проведена на 4 декември 2015 г.

Другите два курса са посветени на теми от областта на счетоводството. Те са посетени от опера-
тиеният счетоводител в сектор „Финансово-счетоводна дейност“, отдел „Финансово-счетоводна и сто-
панска дейност“.

Външният курс по Електротехническа безопасност през 2015 г. е преминат от специалист на 
длъжността техник, електрически системи в сектор „Стопанска дейност“ към отдел „Финансово-счето-
водна и стопанска дейност“. Споменатият курс има цел ежегодно поддържане и затвърдяване на знани-
ята и специфичните умения на служителя. 

V. Статистически отчет за щатния персонал

6. Персонал 

6.1. Персонал по вид

Общо 212

Професионален библиотечен персонал 106.5

Друг квалифициран персонал 59.5

Друг персонал 46

6.2. Персонал по образование

С висше образование, от тях:
 - с библиотечна квалификация

171
134

Със средно образование, от тях:
– с библиотечна квалификация

41
5

6.3. Разпределение на персонала по структури

Дирекция 8

Направление „Комплектуване на фондовете“ 12

Направление „Каталогизация“ 19

Направление „Библиотечно обслужване“ 34,5

Направление „Библиографско и информационно обслужване“ 12

Направление „Национална библиография“ 37

Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“ 20
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Направление „Специални колекции“ 10

Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ 14

Направление „Информационни технологии“ 3

Направление „Дигитална библиотека“ 6

Направление „Национален Център COBISS“ 8

Отдел „Финансово-счетоводна и стопанска  дейност“ 14,5

Отдел „Издателство на Националната библиотека“ 10

Отдел „Връзки с обществеността и международна дейност“ 4

6.4. Възрастова структура на персонала

жени мъже

До 25 години 3 1

От 25 до 40 години 43 7

От 41 до 55 години 73 10

От 56 до 63 години 55 11

Над 63 години 5 4

6.5. Обучение на персонала

Брой специалисти, участвали в квалификационни курсове 143 

Брой учебни часове 1688

Финансиране

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е държавен културен институт с нацио-
нално 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 определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Минис-
терство на културата. 

 С писмо № 18-00-2/27.01.2015 г., във връзка със Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г. са ут-
върдени разходи за персонал в намален размер в сравнение с 2014 г. В изпълнение разпоредбите на Закона 
е издадена Заповед № РД 09-46/24.01.2015 г., съгласно която числеността на персонала на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е определена на 206 щатни бройки, считано от 01.03.2015 г. Предпри-
ети са съответните действия за изпълнението на заповедта, с цел оптимизиране дейността на организаци-
ята в рамките на определените численост и разходи за персонал, като от 242 щатни бройки числеността 
е редуцирана в намаление с 36 щатни бройки. След проведени разговори на най-високо ниво – министър 
на културата и директор на библиотеката, поети са устно ангажименти за допълване на 6 щатни бройки 
към вече определените 206 щатни бройки. Поради тези причини числеността по щатно разписание и сред-
носписъчният състав на библиотеката към 31.12.2015 г. е 212 щатни бройки.

 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 2015 г., 
обн. ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., а изпълнението с ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението 
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на ДБ на РБ за 2015 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2015 г. Бюджетите се съставят и одобряват година за 
година, като бюджетната година е в рамките на една календарна такава.

 Структурата на бюджета е на годишна база, разпределена месечно на 12 месеца (на 4 три-
месечия). Тя е следната:

•	 Приходи – собствени и привлечени (дарения и финансирания по спечелени проекти), да-
нъци (ДДС) със знак (-), намаляващи брутните стойности на плануваните приходи от наеми;

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

За 2015 г. по ЗДБ на НБКМ: плановите приходи са 202 000 лв.; 
    плановите разходи са 2 342 153 лв.;
    плановата субсидия е 2 140 153 лв.
В сумата на лимитираните годишни разходи се включва и сумата на плановите годишни приходи.
Отчетността в бюджетната сфера се осъществява на касова и на начислена основа, съгласно 

Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., обн. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г.: 
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове фор-

ма В-3, определен по форма и съдържание от МФ на основание чл. 166, ал. 2 от ЗПФ – по параграфи 
и подпараграфи на ЕБК за бюджетната година до всяко 4-то число на месеца ежемесечен кратък и до 
всяко 4-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие – тримесечен разширен;

2. Финансов отчет – Оборотна ведомост и Баланс – на всяко тримесечие – по счетоводни 
сметки на синтетично и аналитично ниво, определен по форма и съдържание от МФ на основание чл. 
166, ал. 2 от ЗПФ, съгласно Счетоводната политика на МК, НСчС, МСчС и Индивидуалния сметко-
план на НБКМ, утвърден от директора – до всяко 4-то число на месеца, следващ отчетното тримесе-
чие, заедно с Касов отчет В-3 – разширен.

 Прилага се системата на двустранно счетоводство по сметки и параграфи, чрез счетоводен про-
грамен продукт Скиптър-I – последна версия, на фирма „Ада-Софт“ ООД, обслужващ счетоводната 
отчетност, включително модули В-3, ЕКВА-равнение и SALZ. Автоматизирането на дейността обхваща 
модул „Фактуриране“ – Читателски карти, Копирен център и ФСД, модул „Каса“ – Читателски карти, 
Копирен център и ФСД, модул „Счетоводство“, 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 Министерство на културата с връзка към 
макетите на Министерство на финансите. 

 През 2015 г. продължихме да работим с внедрената и изградената през 2014 г. цялостната 
софтуерна Система, която обхваща входа и изхода на бюджетните, икономическите и стопанските 
процеси и взаимоотношения, като техният контрол е водеща функция и приоритет за ръководство-
то и финансово-счетоводния екип на НБКМ. 

 Технико-технологическите, комуникационните и информационни връзки в рамките на Нацио-
нална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, винаги са обект на голямо внимание, защото те са базата, 
върху която се структурират, изграждат, развиват и работят, системите и дейностите на библиотеката, 
като в реално време гарантират бързината и качеството на информационните продукти и услуги, които 
се извършват. 

 Във връзка с финансирането на НБКМ с писмо № 18-00-4/30.01.2015 г. на Министерството на 
културата е утвърден бюджетът и месечното разпределение на Национална библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ за 2015 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 структура в Уточнен план – годишен.

 През 2015 г. са извършени следните корекции по бюджета, както следва:
1. С писмо № 18-00-54/28.07.2015 г. – корекция за 4500 лв. в увеличение частта на разходите по 

§10-00 Издръжка от частта на приходите от дарения в страната от Американска фондация за България 
АФБ – клон България по §45-00, §§45-01;

2. С писмо № 92-00-426/30.10.2015 г. – корекция за 1000 лв. в увеличение частта на разходите 
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по §10-00 Издръжка от частта на приходите от дарения в страната от „Глобал Дрийм“ ЕООД по §45-00, 
§§45-01;

3. С писмо № 92-00-426/30.10.2015 г. – корекция за 1400 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 книгата“ и сключен договор за финансова помощ № РД 
11-06-63 / 10.08.2015 г. с МК за издаване и разпространение на книга;

4. С писмо № 92-00-426/30.10.2015 г. – корекция за 1270 лв., в увеличение частта на разходите 
по §10-00 Издръжка, §§10-15 от частта на приходите от дарения в страната от „Глобал Дрийм“ ЕООД 
по §45-00, §§45-01 за 1000 лв.; от частта на приходите от § 36-00 Други приходи, §§ 36-11 Получени 
застрахователни обезщетения за ДМА за 270 лв. по Констативен протокол за щета № 10015080100156 / 
12.06.2015 г. на ЗАД „Армеец“, Опис на повреденото и унищожено имущество по щета № 10015080100156 
/ 12.06.2015 г. на ЗАД „Армеец“, Уведомление за щета по застраховки на имущества до ЗАД „Армеец“ 
и Преводно нареждане/Вносна бележка на ЗАД „Армеец“;

5. С писмо № 33-00-584/17.12.2015 г. – корекция за 5000 лв. в увеличение частта на разходите по 
§10-00 Издръжка, §§10-14 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките, във връз-
ка със спечелен конкурс и сключен договор с Министерството на културата № РД 11-06-198 / 02.12.2015 
г. за предоставянето на финансова подкрепа за реализирането на проект по програма „Българските биб-
лиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2015 г.“ от частта на трансферите §61-00, 
§§61-09 – от субсидия.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – Приходи: Анализ на изпълнението на приходите:
Постъпилите приходи на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ към 31.12.2015 г. са 

в размер на 231 608 лв., което представлява 10,00% над утвърдения за 2015 г. годишен размер от 208 770 лв., 
или с 22 838 лв. преизпълнение на приходите над плануваните по УП, или 29 608 лв. преизпълнение 
над плана по ЗДБ. Съпоставени с отчетените постъпления за същия период на 2014 г., приходите беле-
жат спад от 11,1932% или са постъпили с 29 192 лв. по-малко. 

 Разпределение на приходите по параграфите от ЕБК е както следва:
 §§24-04 – общо в размер на 92 470 лв., което представлява 38,64% от общия размер на реали-

зираните приходи. Това са приходи, реализирани от част от основната дейност на културния институт:
 * от продажба на читателски карти и услуги на НБКМ – 86 810 лв.
 * от абонамент – 2106 лв.
 * от специализирани издания на НБКМ – 3554 лв. 
 §§24-05 – приходи от наеми на имущество – 119 262 лв., което представлява 40,39% от общия 

размер на реализираните приходи.
 * приход от отдаване под наем на 488,20 кв.м от собствения си недвижим имот, публична дър-

жавна собственост в северозападната част на НБКМ, приземен етаж за заведение на „Глобал Дрийм“ 
ЕООД; 

 * приход от отдаване под наем на 8 кв.м незастроена площ на ЕТ „Демхрис – Стефка Тиши-
нова“, находяща се на алеята към Централен вход на НБКМ и ул. „Шипка“, част от терен публична 
държавна собственост, за търговска дейност: продажба на кафе, закуски, безалкохолни напитки, цигари 
и др. чрез стопанисване на преместваемо съоръжение – обект № 106, собственост на общинска фирма 
„Оборище“ ЕООД;

 * приход от отдаване под наем на недвижим имот – апартамент, находящ се на ул. „Черковна“ 
№ 105, вх. Д, частна държавна собственост от 57,57 кв.м на Галина Г. Кралева – служител на НБКМ;

 * приход от отдаване за ползване на терен на определено място на 1-ви и партерен етаж в сгра-
дата на НБКМ за монтиране на 2 (два) броя кафе машини на „Витест“ ЕООД.

 §§25-01 – такси за административни и други услуги и дейности – 40 071 лв., което представлява 
17,30% от общия размер на реализираните приходи. При планувани 30 000,00 лв., преизпълнението 
е 10 071.00 лв. за периода. Отчетени са по кредитния оборот на с/ка 7051 Приходи от такси в левове. 
Таксите, събирани от библиотеката, са въз основа на утвърден Ценоразпис от директора, който се ак-
туализира текущо. Той е във връзка с Държавните такси, които събира Националната библиотека „Св. 
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Св. Кирил и Методий“ – София по ПМС № 290 от 20.10.2011 г. в частта му на чл. 3, а също така и по 
ПМС № 268 от 02.10.2015 г. за допълнение на Тарифа за таксите по предходното ПМС № 290. Нов мо-
мент е създаването в частта на чл. 3, на т. 6 – за присъждане на издателски идентификатор (код) за: 
петцифрени номера (9 номера) – 5 лв.; четирицифрени номера (99 номера) – 11 лв.; трицифрени номера 
(999 номера) – 26 лв.; двуцифрени номера (9999 номера) – 44 лв.. Тарифата се приема на основание 
чл. 4, ал. 2, т. 4 от ЗЗРК; чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 105, ал. 3 от Закона за 
културното наследство. 

 В Ценоразписа са утвърдени цени и на други услуги, извършвани от Националната библиотека 
– по библиотечно обслужване; по обслужване с ръкописни, архивни и специални колекции; сканиране, 
заснемане с камера, принтиране, подвързване; консервация и реставрация; полиграфически и книговез-
ки услуги; други услуги. 

 §§36-19 – Други неданъчни приходи – 1988 лв., което представлява 0,86% от общия размер на 
реализираните приходи.

* Приходът е от предадени вторични суровини: хартия и метал за 1718 лв. и 270.00 лв. застрахо-
вателно обезщетение.

§§37-01 – Внесен ДДС – 25 720 лв. В сравнение със същия период на предходната година – вне-
сен ДДС повече с 1515 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 задължителна регистрация по ДДС в сила от 2005 г. 

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е обжалвала ревизионния акт, като е завела 
дело, което към днешна дата вече е приключило. Въпреки предоставените материали съдебното реше-
ние е, че библиотеката трябва да заплати средствата, 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 основа-
ние 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 преведено задължението. Давностният срок е 5 години по закон.

§§37-02 – Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия – 
2963 лв. В сравнение със същия период на предходната година – внесен данък приходи 324 лв. по-малко.

§§45-01 – Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната – 6500 лв., 
по-големите от които са:

 * Американска фондация за България – 4500 лв.;
 * „Глобал Дрийм“ ЕООД  – 2000 лв. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – Разходи: Анализ на изпълнението на разходите:
Общият размер на разходите по отчета за касовото изпълнение В-3 на Национална библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий“ към 31 декември 2015 г. е 2 663 640 лв., което представлява 11,57% прераз-
ход на разходи към уточнения годишен план от 2 355 323 лв. В сравнение със същия период на предход-
ната година при годишен размер на касовите разходи от 2 867 334 лв., намалението на разходите е със 
7,1039% или с 203 694 лева.

 От структурна гледна точка разпределението на разходите е следното:
 § 01-00 – Заплати
 Изразходваните средства по отчет към 31.12.2015 г. са 1 556 803 лв. за 212 щатни бройки, ко-

ето е 3,54% преразход на разходи от уточнения годишен план от 1 503 403 лв. за 206 щатни бройки и 
58,45% от общия размер на разходите. В сравнение със същия период на предходната година, когато 
разходите за заплати са 1 765 764 лв., намалението спрямо отчета за 2014 г. е с 208 961 лв., поради съ-
кратените 36 щатни бройки и редуцирането от 242 щ.бр. на 206 щатни бройки от 10.03.2015 г., считано 
от 01.01.2015 г., с добавените 6 щатни бройки по устното обещание на министъра на културата до 212 
щатни бройки по отчет. 

 В обхвата на минималната РЗ за 2015 г. в НБКМ попадат 32 щатни бройки и 7 нещатни длъж-
ности по ПМС № 66 / 1996 г., при норматив за нещатна заетост от 8% от щатната численост (при 212 
щ. бр. – 17 човека, а при 206 щ. бр. – 16 човека).
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 § 02-00 – Други възнаграждения
 Изразходваните средства по отчет към 31.12.2015 г. са 138 775 лв., което е 7% преразход над 

уточнения годишен план от 129 625 лв.
40 424 лв. са изразходвани за нещатен персонал нает по трудови правоотношения – ПМС № 66 / 

1996 г.; 
 13 581 лв. са изразходвани за изплатени възнаграждения по извънтрудови правоотношения;
 10 275 лв. са изплатени за СБКО;
 55 545 лв. са изразходвани за изплатени обезщетения за персонала при извършените съкраще-

ния и оптимизиране на щатната численост от 242 щ. бр. на 206 щ. бр., непоследвала корекция за тях, 
с характер на възнаграждение по КТ, а впоследствие доназначени още 6 щ. бр. по устно обещание и 
необезпечени с фонд;

 18 950 лв. са изразходвани за изплащане на първите 3 дни болнични от работодател на 70% от 
среднодневната БРЗ. 

 На основание чл. 9, ал.1 и ал. 2 от КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите 
три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграж-
дение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от 
среднодневното уговорено възнаграждение. 

 Ако лицето няма изискуемия 6-месечен осигурителен стаж, то няма право на парично обезще-
тение, но осигурителят изплаща възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспо-
собност. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната нерабо-
тоспособност в случаите, в които:

•	 след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсва-
не (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни 
болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни 
заболявания и причини за неработоспособност);

•	 временната неработоспособност е настъпила до 30 календарни дни от прекратяване на 
правоотношението или осигуряването;

•	 в случаите при бременност и раждане.
 § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели
 Изразходваните средства по отчет към 31.12.2015 г. са 294 472 лв., което е 98,30% от уточнения 

годишен план от 299 552 лева или 5080 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. Отчетените раз-
ходи са в размер на 185 635 лв.

 §§05-60 – Здравноосигурителни вноски от работодател – отчетените разходи са в размер на 
81 066 лв., изчислени при съотношение 60:40 от дължимите 8% от осигурителния доход на изплатени-
те възнаграждения.

 §§05-80 – Вноски за допълнително задължително осигуряване – изплатените разходи за родени-
те след 1959 г. са в размер на 27 771 лв.

 § 10 Издръжка
Разходите за издръжка са в размер на 609 283 лв., което представлява 37,94% преразход или 

231 198.00 лв. над утвърдения годишен размер от 378 085 лв. по УП, спрямо 400 000 лв. план по ЗДБ и 
достигнати с корекции до 408 170 лв. план към 30.11.2015 г. и са 22,87% от общия размер на разходите. 
Това са основно разходите за вода, горива, ел. енергия, външни услуги, материали, книги за библиоте-
ките и др. Причината е поради разплатените в по-голямата си част просрочени задължения от 2014 г. по 
фактури и договори през 2015 г. и недостатъчния бюджет на библиотеката.

Най-голям относителен дял спрямо общия размер на извършените разходи за издръжка през 
2015 г. имат следните видове разходи:

	§§10-14 – учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките – 6718 лв. 
или 1,10%. Тук има няколко особености: 

•	 По дебитния оборот с/ка 6025 Разходи за квалификация и преквалификация на персонала 
е отчетена сумата от 6032,00 лв. Разликата от 686.00 лв. е част от сумата по кредитния оборот на с/ка 
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7413 Текущи трансфери и дарения в натура, които са остойностени през с/ка 6079 Разходи за придоби-
ване на активи с художествена и историческа стойност и книги в библиотеките.

•	 По кредитния оборот на сметка 6503 Придобиване на материални запаси по стопан-
ски начин за сумата от 25 614.36 лв. е отчетена себестойността на произведената и заскладена продук-
ция, съответстваща на дебитния оборот на сметка 3030 Продукция и 30301 Продукция-абонамент.

•	 По дебитния оборот на сметка 6113 Отчетна стойност на продадена продукция за су-
мата от 23 858.84 лв. е отчетена изписаната и продадена готова продукция и абонамент собствено про-
изводство. Сумата по кредитния оборот е 26 882.34 лв. на сметка 3030 Продукция и 30301 Продукция – 
абонамент, като разликата от 3023.50 лв. е от продажби под себестойността по протоколирани решения. 
По решение с протокол на Редакционно-издателския съвет и Комисията по цените някои от продажбите 
се осъществяват и по цени под себестойност.

•	 По дебитния оборот на сметка 6114 Отчетна стойност на продадени стоки за сумата 
от 11.60 лв. са отчетени изписаните и продадени книги от кредитния оборот на сметка 3040 Стоки, 
който общо е 12 254.24 лв., като разликата от 12 242.64 лв. е изписани активи за книгообмен в страната 
и чужбина, и отнесена по дебитния оборот на сметка 6019 Разходи за други материали. По решение с 
протокол на Редакционно-издателския съвет и Комисията по цените някои от продажбите се осъщест-
вяват и по цени под себестойност.

	§§10-15 - материали – 50 862 лв. или 8,35%. Тук има няколко особености:
•	 По дебитния оборот с/ка 6011 Разходи за канцеларски материали, с/ка 6017 Разходи за 

консумативи и резервни части за хардуер, с/ка 6019 Разходи за други материали са отчетени 65 170.51 
лв. Разликата от 5644.12 лв. е от изписани материали от основен и производствен склад на НБКМ от 
началното дебитно салдо на с/ка 3020 Материали, а разликата от 8664.39 лв. е от кредитния оборот на 
сметка 3040 Стоки, изписани за книгообмен в страната и чужбина.

	§§10-16 – вода, горива и енергия – 226 563 лв. или 37,18%; а по с/ка 6010 Разходи за го-
рива, вода и енергия – 229 681.17 лв., като разликата е 3118.17 лв. Тя представлява начислени фактури 
по с/ка 6010 Разходи за горива, вода и енергия и неплатени към 31.12.2015 г.

	§§10-20 - разходи за външни услуги – 293 148 лв. или 48,18%; а по с/ките за разходи за 
външни услуги на с/ка 6022 Разходи за транспорт, с/ка 6023 Разходи за пощенски и телекомуникационни 
услуги, с/ка 6025 Разходи за квалификация и преквалификация на персонала, с/ка 6029 Други разходи 
за външни услуги и на с/ка 6071 Разходи за наеми в страната от оборотната са отчетени 252 406.46 лв., 
като разликата е 40 741.54 лв. Тя представлява начислени, но платени фактури от 2014 г. през 2015 г.

	§§10-30 – текущ ремонт – 8571 лв. или 1,41%, като от тях 2900 за демонтаж, реновиране и 
монтаж на масивна входна вътрешна въртяща се врата / тамбур – на корпуса, нови крила и механи-
зми, със запазване на автентичния вид и функция на съоръжението, за периода и 5671.21 лв. за ремонт 
на тръби парно;

	§§10-51 - командировки в страната – 4034 лв. или 0,66%;
	§§10-52 - краткосрочни командировки в чужбина – 3893 лв. или 0,64%;
	§§10-62 - разходи за застраховки – 3102 лв. или 0,51%; за пълно имуществено застрахо-

ване за всички случаи на всички активи в ЗАД „Армеец“.
	§§10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски са 

отчетени 11 389.00 лв. или 1,87%; 
	§§ 19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санк-

ции са отчетени 50.00 лв. за държавни такси; 
	§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санк-

ции са отчетени 34 387 лв., като от тях 21 229.34 лв. е начислена ТБО за 2014 г. по декларация на НБКМ 
и разплатена към 31.12.2015 г; 

	§ 46-00 – Разходи за членски внос – изплатени общо 15 027 лв. за членски внос към 
международните организации – IFLA; CENL; ISBN; ISSN; ISMN; EBSKO; GALE - CENGAGE 
Learning; Европейската библиотека – The EuropeanLibrary. 

 За капиталови разходи са изразходвани общо 14 843 лв., което е 2,44% от изразходваните сред-
ства за издръжка или едва 0,56% от общия размер на разходите, от които: 
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 §§ 52-04 – Придобиване на транспортни средства – сумата от 14 195.00 лв. платени за периода 
вноски за товарен минибус Peugeot Boxer от София Франс Ауто АД на изплащане;

§§ 53-01 – Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти са отче-
тени 648.00 лв., като сумата представлява Лиценз на счетоводен софтуер „Скиптър I“ за разширяване от 
3000 броя счетоводни документи на 6000 броя на годишна база и от 3000 броя на 4500 броя на годишна 
база за разширяване на модул „Фактуриране“ на фирма „Ада Софт“ ООД – гр. Пазарджик.

 Въпреки положените усилия и предприети мерки от страна на ръководството, НБКМ остана с 
неразплатени разходи и просрочени задължения към доставчици и контрагенти общо за 24 340.14 лв. 

 По балансова с/ка 4010 Крайното Кредитно салдо е 42 957.26 лв., формирано от неразплатени 
разходи в края на годината по контрагенти за външни услуги по договори и разликата от 26 275.97 лв., 
оставаща дължима на София Франс Ауто АД за изплащане на равни месечни вноски от 898.82 лв. през 
следващите отчетни периоди. По дебитния оборот на с/ка 4010 Задължения към доставчици от страна-
та е отразена сумата от 14 195.66 лв., платени за периода вноски за товарен минибус Peugeot Boxer от 
София Франс Ауто АД – на изплащане. По дебитния оборот на с/ка 2059 Други транспортни средства е 
отразена цялата сума на микробуса от 40 471.63 лв. 

 Аналитичната разшифровка на с/ка 4010 за 2015 г. по контрагенти на просрочените задължения 
е следната: 

1. „Райт Клийнинг“ ООД от 7080.00 лв.; 
2. „Барок“ от 680.00 лв.; 
3. „Булсист“ БГ ООД от 211.20 лв.; 
4. „Луксима Груп“ ЕООД от 3360.00 лв.; 
5. „Райт Еко Про“ ООД от 1200.00 лв.; 
6. „Пауър Нет“ ЕООД от 2400.00 лв.; 
7. „Райс“ ЕООД от 7728.94 лв. – от 2014 г., потвърдени по Себра на 23.12.2015 г., но върнати в МК 

на 28.12.2015 г., поради закрита с/ка на контрагента в СЖ „Експрес Банк“ АД; 
8. „Файертех Инженеринг“ ЕООД от 792.00 лв.; 
9. „Ада Софт“ ООД от 888.00 лв. В края на 2015 г. бе извършена пълна Годишна инвентаризация 

на активите в НБКМ – ДМА, ДНА, Материалните запаси и Готовата 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. 

 В края на периода бе проведен преглед на Балансовите активи към 31.12.2015 г. за оценка-обез-
ценка/преоценка по аналитични партиди след първоначалното признаване на ДМА и НМДА в Нацио-
нална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, като при извършването бе спазен редът, опреде-
лен с т. 16.24 и т. 36. от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. и за целта да бъде поканен лицензиран оценител. След 
приключване на оценката, резултатите бяха надлежно отразени в годишния финансов отчет за 2015 г. от 
Отдел „ФСД“ на НБКМ.

 През 2015 г. началното Дебитно салдо на с/ка 2039 Други сгради отразява 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 култура-
та и Протокол за предаване на имот – държавна собственост от 25.04.2014 г. Началното Дебитно салдо 
на с/ка 2010 Прилежащи към сгради и съоръжения земи отразява сумата от 28 179.90 лв. – придо-
битият и заведен поземлен имот към сградите с идентификатор 14831.6542.647, находящ се в София, 
район „Панчарево“, с. Герман, местност Кавгалията, с площ от 10 437 кв.м. Предстои тяхната аклима-
тизация и 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 
31.12.2015 г. са 634 851 лв.

§§ 69-01 Трансфери за поети ДОД на физически лица – 130 101 лв.;
§§ 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО – 321 944 лв.;
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 §§ 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО – 133 225 лв.;
 §§ 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО – 49 581 лв.
 Общата субсидия по Уточнен план е 2 146 553 лв., а по отчет 2 431 168 лв., компенсаторна сума 

с прихванати чужди средства от други лица – депозит по гаранция от /+/ 864 лв. Реализиран е преразход 
на бюджетна субсидия от 284 615 лв.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – Операции с финансови активи и пасиви: Анализ на финансирането: 
По § 93-00 Друго финансиране – нето (+/-) и §§ 93-10 – Чужди средства от други лица (небюджет-

ни предприятия и физически лица) (+/-) е отразена сума в размер на 864,00, както следва:
Със знак / + / 864,00 лв. внесена сума – гаранция по договор за добро изпълнение, като участник 

на фирмата АС „Скорпио“ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осем 
„а“ за охрана на обект – складове в с. Герман. 

Административно-стопанска дейност

Снабдяване. Снабдяването се извършва чрез докладна записка/заявка от ръководителите на на-
правления при спазване на Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол.

Складово стопанство. Материалите и консумативите от основния склад, както и готовата про-
дукция се отчитат стриктно, като се засичат периодично със счетоводството. Изготвят се протоколи 
за получаване на материали без фактура. Цялостната отчетност на „Основен склад“ и склад „Готова 
продукция“ и извършваните справки се осъществява със специално инсталирана за целта складова про-
грама.

Изданията на НБКМ се реализират чрез директни продажби на клиенти, както и отделно от кни-
жарницата в сградата на библиотеката.

От склад „Готова продукция“ се изпълнява абонамента на списание „ Библиотека“ и неговото 
разпространение.

През декември се извърши годишна инвентаризация на складовите наличности и дълготрайните 
материални активи /ДМА/.

Ел. инсталации. През 2015 г. текущо са замервани напреженията в трафопоста, подаваното ел. 
напрежение, наблюдавана и отчитана е консумацията на електричество от наемателите. Изпълнени са 
102 заявки за текущи ремонти (основно за подмяна на луминесцентни тела, ел. крушки, стартери, ел. 
контакти, разклонители, ел. ключове, подмяна на ел. проводник).

В изпълнение на изискванията за пожарна безопасност се извърши демонтаж и монтаж на нови 
(24 бр.) табла за аварийно осветление, както и табели за евакуация.

Извършен бе и ремонт на ел. инсталация на хранилището в с. Богданлия.
Ежедневно се наблюдават наличните ел. уреди и се възстановява нарушено ел. подаване. 
Пожароизвестителната и охранителна инсталация се поддържат абонаментно по договор.

Отопление и вентилация (ОВ). В края на годината се извърши ремонт на част от долния кръг 
на водното отопление, който в голяма степен осигури работата на парната инсталация.

Възникнали течове и дефекти по инсталацията са отстранявани своевременно, а периодично съ-
щата се обезвъздушава. Климатичните инсталации се поддържат абонаментно.

Водоснабдяване и канализация (ВиК). През годината текущо са извършвани – подмяна на гла-
ви на батерии, ръкохватки за чешми, подмяна и ремонт на казанчета, отпушване на канали, смяна и 
ремонт на тоалетни дъски и чинии.

Сграден фонд. През август се извършиха текущи ремонти в сградата на НБКМ („Дигитална 
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библиотека“, Национален център COBISS, стая – ISBN, стая 84, ет. 8 – „Национална библиография“, 
„Депозит“ – приземен етаж, ремонт и монтаж – въртяща врата (Централен вход), гише – обслужване, 
демонтаж и монтаж на поликарбонат (оберлихт) на читални – 2, 4, 5 и каталожен хол, ламинат – подиум 
(заемно гише), а също така и ремонт на покрив и прозорци в хранилището в с. Богданлия.

 Основно бяха почистени английските дворове, коридорите и заградени места в сградата на биб-
лиотеката. Беше извършен и преглед на състоянието и частично почистване на хранилищата (кв. „Из-
грев“, с. Гуцал, с. Богданлия).

По предварителен график се извърши товарене, транспорт, разтоварване и подреждане на иму-
щество, материали и дарения от НБКМ до хранилището в кв. „Изгрев“.

Мероприятията, организирани от и с участието на НБКМ (изложби, представяне на книги, кон-
церти и др.) се осигуряваха своевременно от необходимо подреждане на изложбени маси, пана, столове.

Снабдяване и автотранспорт. Транспортните нужди на НБКМ (командировки на служители, 
закупуване на материали и консумативи, пренос на продукция и имущество) са осигурени от собствен 
транспорт – лек автомобил и микробус.

Хигиена. Поддържане на хигиената в сградата на библиотеката през 2015 г. се извършваше пър-
воначално от хигиенистки на щат, а след извършените съкращения от външна фирма за почистване.

Охрана. Денонощната охрана и пропускателният режим в сградата на НБКМ, както и охраната 
на сградите на хранилището в с. Герман се осигуряват от външна охранителна фирма.
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Връчване на годишните награди на Съюза на печатарите   

Н.Пр. г-н Рикардо Герра де Араужо, временно 
управляващ посолството на Федеративна република 

Бразилия в София, при представянето на книгата 
„П(р)оглед“, автор Машадо де Асис, превод Р. Стоянов

Международна конференция „ISBN регионална среща 2015 г., София, България“

Празник на цъфналите японски вишни „О-ханами“
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Изложба „Просветителят Тодор Влайков“, 
по повод 150 години от рождението му

Тържествено отбелязване на 24 май – Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост

Изложба с рисунки на ученици от училищата 
и школите по изобразително изкуство 

в рамките на празника на район Оборище
Изложба, посветена на 

600-годишнината от смъртта на Ян Хус

Изложба „Нощни персонажи“ – 
фотографии на Павел Червенков, посветена на инициативата „Нощ на театрите“
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Приложения
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 СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТ

1. Библиотечен фонд

1.1. Набавени и отчислени библиотечни документи

общо набавени отчислени

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

1 782 095
- 

13 646
  3306

14
-  

Периодични издания, в т.ч.
– в Архива на българската 
книжнина

1 534 361

- 

28 879

25 188

104

-

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

210 602
-

232
-   

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

13136

-

10

-

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

52 077 75
-

Аудио-визуални документи, в т.ч.
– грамофонни плочи, 
магнетофонни ленти и касети, 
CD, DVD
– диапозитиви и филми
– видеокасети и филми

41 869

34 803

6954

112

11
11
-
-

 

Ръкописи 5555 -

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

3 127 654
73 100

568
325

Старопечатни, редки и ценни 
издания 34 292 3

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

593135
 -

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

43 408 1301

1300
Стандарти и патенти, в т.ч.
– в Архива на българската 
книжнина

293 269 -

Микроформи 254 610 -
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Електронни ресурси, в т.ч.:
– в Архива на българската 
книжнина
а) електронни документи
б) БД с дистанционен достъп

6 914

-

195

12

207

41

195

12

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

4076 1
1

                 Общо 7 997 053 44 933

1.2. Текущо получавани периодични издания

бр. заглавия

печатни 1613

електронни 26

1.3. Набавени библиотечни документи по начин на набавяне

покупка депозит обмен дар

Книги 12507 623 516

Периодични издания 164 27414 1062 239

Графични документи 143 78 11

Картографски документи 5 2 3

Печатни музикални документи 75

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

11

11

Ръкописи

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

380
281

188
44

Старопечатни, редки и ценни 
издания 3

Служебни издания

Автореферати, дисертации, 
хабилитационни трудове 1301

Стандарти и патенти

Микроформи

Електронни ресурси, общо:
– електронни документи
– БД с дистанционен достъп

7

7

179

179

16

16

5

5

Издания с брайлов шрифт 1
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1.4. Набавени книги и периодични издания по съдържание

книги
периодични 

издания – бр. 
загл.

00 Култура. Наука 301 83
04, 05 Издания с общо 
съдържание

114 106

1 Философия 690 46

2 Религия. Атеизъм 434 36

3 Обществени науки. Политика. 
Икономика. Право. Военно дело. 
Педагогика

2429 605

5 Естествени науки 469 106

61 Медицина 660 128

62, 64-69 Техника. Промишленост 1014 141

63 Селско стопанство 142 54

7 Изкуство 655 48

793/799 Спорт 553 23

80 Езикознание 445 62

82-89 Литературознание 4458 98

91 География 559 26

93/99 История 723 77

1.5. Набавени книги и периодични издания  по езици 

книги
периодични 

издания – бр. 
загл.

български 11926 1004

английски 863 327

немски 170 32

руски 229 137

френски 72 22

други езици 386 117

2. Ползване. Услуги. 

2.1. Потребители по професии

Специалисти по природни науки 1576

Специалисти по технически 
науки 2011
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Медицински специалисти 404
Стопански и административни 
специалисти 4023

Специалисти по обществени 
науки и култура 1983

Студенти 1701

Други 645

2.2.Потребители по пол

жени 5224

мъже 7119

2.3. Заемания по вид на документите

Книги 58 733

Продължаващи издания 248 163

Графични документи 4597

Картографски документи 1310

Печатни музикални документи 492

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

295

295
-
-

Ръкописи 1001

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

224 365
1282

Старопечатни, редки и ценни 
издания 1315

Служебни издания 416

Автореферати, дисертации, 
хабилитационни трудове 302

Стандарти и патенти 44

Микроформи 587

Електронни ресурси, общо:
– електронни документи
– БД с дистанционен достъп –  бр. 
търсения

?
4

9217

Издания с брайлов шрифт -

2.4. Заемания по съдържание на документите

00 Култура. Наука 19 129
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04, 05 Издания с общо 
съдържание

5553

1 Философия 7674

2 Религия. Атеизъм 6059
3 Обществени науки. Политика. 
Икономика. Право. Военно дело. 
Педагогика

100 509

5 Естествени науки 17 423

61 Медицина 15 131

62, 64-69 Техника. Промишленост 25 224

63 Селско стопанство 7894

7 Изкуство 16 821

793/799 Спорт 12 504

80 Езикознание 17 952

82-89 Литературознание 29 136

91 География 8437

93/99 История 252 178

2.5. Междубиблиотечно заемане

2.5.1. Междубиблиотечно заемане в страната

Общ бр. 
поръчки

Изпълнени 
поръчки в 
оригинал

Изпълнени 
поръчки в 

копия

Поръчки, получени от други биб-
лиотеки 397 196 63

Поръчки, изпратени до други 
библиотеки 31 11 13

2.5.2. Международно междубиблиотечно заемане

Общ бр. 
поръчки

Изпълнени 
поръчки в 
оригинал

Изпълнени 
поръчки в 

копия
Поръчки, получени от други дър-
жави 88 21 62

Поръчки, изпратени в други дър-
жави 151 82 32

2.6. Откази от заетите библиотечни документи

Откази (в процент %)  0,98%

2.7. Посещения

общо 695 970
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физически 84 154

виртуални 611 816

2.8. Справочно и информационно обслужване

Информационни продукти, от 
тях:
– автоматизирано 
информационно търсене 
– библиографски справки с 
издирване
– информационни бюлетини
– фактографски справки 
– библиографски указатели
– други (писма,пакети с 
документи и др.)

9873

9217

84
1

195
1

375

Устни библиографски справки, от 
тях:
– насочващи, адресни, за уточняване 
на библиогр. данни и пр.
– консултации

9838

9152
686

Вторично използване на 
информационни продукти 4

Информационни въпроси 500

Време за изпълнение на 
информационна услуга (средно 
за една информационна услуга)  9 ч.

2.9. Предоставяне на документи и копия

Копия  на документи на хартиен 
носител – стр. 379 592
Електронни копия и електронна 
доставка на документи – стр. 12 457

2.10. Събития, организирани от библиотеката

Изложби          22

Други 96

Промотиране на културното 
наследство Мярка Брой

Изложби 6

Печатни издания НБКМ 28

Електронни издания НБКМ

Представяне в медии 36

Кампании 1

Представяния на книги 20
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Културен туризъм 158

Конференции 6

Международни срещи 41

Публикации в сайта на НБКМ 32

Лекции 3

3. Достъп и съоръжения

3.1. Потребителски места

общо нови

Достъпни потребителски места 400
Компютъризирани потребителски 
места 23

3.2. Каталожни записи

общо добавени 
нови

Каталожни записи 2 414 829 1622

Автоматизирани записи 1 172 688 41 884

3.3. Възпроизвеждащи съоръжения

общо нови

Фотокопирни машини 7

Скенери 4

3.4. Площ

Нетна използваема площ 15 000 

Разгъната площ 16 500

3.4.1. Нетна използваема площ за основните функции

За обслужване на потребителите 1560
За библиотечни дейности и 
работни помещения 4240

Книгохранилищна зона 8840

Площи за събития, обучения, 
срещи 360

3.4.2. Брой стелажи – лин. м.

Стелажи за целия фонд 999 000 
Стелажи в зоните за свободен 
достъп 119 880

4. Управление

4.1. Сътрудничество 

Проекти, от тях кооперирани -
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Участие в международни 
организации 6

Двустранно и многостранно 
международно сътрудничество 18

4.2. Издания 

Изработени
 и предадени
 за печат

53

Отпечатани 52

4.3. Научна дейност 

Дисертации и хабилитационни 
трудове, от тях:

- за научна степен доктор;
- за научна степен доктор на 

науките;
- хабилитационни трудове

-

Публикувани научни изследвания, 
от тях:

- монографии;
- студии;
- статии

37
2
1
34

Дейности по научния профил на 
библиотеката -

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

2

Подготовка на издания на 
ръкописни паметници, документи 
и извороведчески издания -

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

2

Библиографски трудове 
(библиографии) 1

Учебници, учебни помагала и 
учебни програми -

Преводни издания 1

Рецензии и отзиви
(за книги, сборници и статии, за 
дисертации и хабилитационни трудове, 
за дипломни работи, издателски 
рецензии и рецензии за вътрешни 
обсъждания)

8
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Редакторство 
(на монографии, сборници, 
библиографии, показалци и редакционна 
работа в текущо издавани периодични 
издания)

3

Доклади и съобщения на научни 
форуми, от тях:
-регионални
-национални
-международни

12
-
6
6

Експертна дейност 2 проекта

Консултации 24

Преподавателска дейност:
- във висши училища;
- други

313 уч. ч.
30 уч. ч.

Ръководство за аспиранти, 
дипломанти, специализанти 5
Участие в научни съвети и научни 
секции на сродни институти в 
страната и чужбина 2

4.4. Реставрация, консервация и опазване на фондовете 

4.4.1. Консервация и реставрация

Брой библ. 
единици Брой листове Външни поръчки

Брой
обекти Брой листове

Общо обработени 1048 21 460 38 776

Механично почистване 904 18 134 35 776

Химично почистване 469 4893 30 531

Деацидификация 746 14 099 34 620

Възстановяване на липсващи 
части чрез ръчна реставрация 436 17 099 28 532

Възстановяване на липсващи 
части чрез листоотливане 429 3 601 6 80

Ламинация 2 73 1 8

Зашиване на книжно тяло 294 9

Реставрация на подвързия 64 5

4.4.2. Опазване на фондовете

Изпълнител Мерна
единица Общо

Обезпрашаване на библиотечни 
единици

Направление „Консервация, 
реставрация и опазване на 
фондовете“

Брой 211 770
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Обезпрашаване на новонабавени 
библиотечни единици

Направление „Консервация, 
реставрация и опазване на 
фондовете“

Брой 0

Обезпрашаване на читални зали Външен изпълнител кв. м 15 000

Направление 
„Консервация, 
реставрация 
и опазване на 
фондовете

1350

Обезпрашаване на хранилища Външен изпълнител кв. м 0

Направление „Консервация, 
реставрация и опазване на 
фондовете

км. м 6500

Дератизация и дезинсекция Външен изпълнител
кв. м
(3 пъти 

годишно)

16 500 х 3
49 500

Изработване на предпазни папки 
и кутии

Направление „Консервация, 
реставрация и опазване на 
фондовете“

Брой 99

Изработване на нови подвързии
Направление „Консервация, 
реставрация и опазване на 
фондовете

Брой 115

4.5. Дигитализация

4.5.1. Дигитализиране по видове документи

За 2015 година Достигнат общ обем

Брой библ. ед. Брой 
файлове/стр.

Брой 
библ. 

ед.

Брой файлове/
стр.

Ръкописи 18 6932 166 38 369

Старопечатни, редки и ценни 
издания 66 8928 435 53 781

Архивни документи, в т. ч. 
- снимки и портрети
-Български исторически архив
- Ориенталска архивна колекция-
архивни документи, дефтери, 
сиджили и др.

104 1877 3739 48 495

Картографски документи 55 402 130 820

Графични документи 193 754 297 3 204

Продължаващи издания 20 
(заглавия) 20 553 173

 (загл.) 172 462

4.5.2. Дигитализирани обекти по колекции/сбирки

Обем в 
рег. ед./

загл.
Нови дигитални

 обекти 
Достигнат общ обем на 

дигиталните обекти
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Брой 
рег. 
ед.

 Брой 
файлове/

стр.
Бр. рег. ед.

Бр. 
файлове/

стр.

Славяноезични ръкописи 1500 10 4370 110 28 098

Български  старопечатни  книги 
(1806 – 1878)

ок. 1700
заглавия 65 8264 393 48 927

Арабски ръкописи 3200 8 2562 19 4620

Продължаващи издания
(1844–1878)

77
(заглавия) 0 0 65

(заглавия) 20 846

Продължаващи издания
(1878–1944)

8120
(заглавия) 20 20 553 108

(заглавия) 151 616

Сиджили 185 0 0 185 27 849

Фонд „Васил Левски“,
БИА 162 0 0 100 387

Фонд „Гео Милев“,
БИА 1033 0 0 967 7525

Картографска сбирка 10 500 55 402 130 820

4.6. Проведени заседания на различните колективни органи

Дирекционен съвет 3

Научен съвет 4

Научна секция по книгознание, 
палеография, архивистика, 
ориенталистика, реставрация и 
консервация 

3 

Научна секция  по 
библиотекознание 2

Научна секция  по библиография 3

Съвет по библиотечните фондове 1

Съвет за Интегрирана 
библиотечно-информационна 
система

26

Редакционно-издателски съвет 1

Комисия по цените 4

КУТ 4

Комисия за комплектуване 
на документи в Направление 
„Ръкописно-документално и 
книжовно наследство“

8

Комисия  по организация и 
опазване на фондовете 3

Комисия по каталогизация 12

Комисия по автоматизация 1
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5. Финансиране и разходи

5.1. Разходи на библиотеката

Общо, от тях: 2 663 640

-	 капиталови разходи 14 843

-	 за набавяне на библиотеч-
ни документи 41 211

-	 за работни заплати и възна-
граждения 1 990 050

-	 други 617 536

5.2.  Приходи на библиотеката

Общо, от тях: 2 663 640

-	 от бюджета 2 431 168

-	 собствени приходи 132 541

-	 спонсори и дарители 99 931

-	 други (проекти и др.) -

6. Персонал 

6.1. Персонал по вид

Общо 212

Професионален библиотечен 
персонал 106.5

Друг квалифициран персонал 59.5

Друг персонал 46

6.2. Персонал по образование

С висше образование, от тях:
– с библиотечна квалификация

171
134

Със средно образование, от тях:
– с библиотечна квалификация

41
5

6.3. Разпределение на персонала по структури

Дирекция 8

Направление
„Комплектуване на фондовете“ 12

Направление „Каталогизация“ 19
Направление „Библиотечно 
обслужване“ 34.5
Направление „Библиографско и 
информационно обслужване“ 12
Направление „Национална 
библиография“ 37
Направление „Ръкописно-
документално и книжовно 
наследство“

20
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Направление 
„Специални колекции“ 10

Направление
„Консервация, реставрация и 
опазване на фондовете“

14

Направление 
„Информационни технологии“ 3

Направление 
„Дигитална библиотека“ 6

Направление 
„Национален Център COBISS“

8

Отдел  „Финансово – счетоводна 
и стопанска  дейност“ 14.5

Отдел „Издателство на 
Националната библиотека“ 10

Отдел „Връзки с обществеността 
и международна дейност“ 4

6.4. Възрастова структура на персонала

жени мъже

До 25 години 3 1

От 25 до 40 години 43 7

От 41 до 55 години 73 10

От 56 до 63 години 55 11

Над 63 години 5 4

6.5. Обучение на персонала

Брой специалисти, участвали в 
квалификационни курсове 143 119 от тях  - 

COBISS

Ключови статистически данни към 31.12.2015 г.

                ОБЩО

Потребители – 12 343

Заемания – 541 624

Посещения  – 695 970

Библиотечен фонд – 7 997 053

Персонал  – 212

Бюджет  – 2 663 640



89

ДАРИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Държавни и обществени институции

ДА „Архиви“
Институт за български език – БАН
Институт за изследване на изкуствата – БАН 
Институт за исторически изследвания – БАН
Исторически музей – Панагюрище
Комисия за разкриване на документите и за обявя-

ване на принадлежност на български граждани 
към ДС и разузнавателните служби на БНА

Международeн търговски и културен център 
 ГЕОПАН.
Мини Марица Изток ЕАД
Национален археологически институт с музей – 

БАН
Софийска градска художествена галерия

Държавни и обществени институции

Институт „Отворено общество“
Културно-информационен център – Македония
Посолство на САЩ
Славянско дружество в България
Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация 
Фондация „Фодар“

Държавни и обществени институции

Антропософско издателство „Даскалов“
Издателство „Аз Буки“
Издателство „Арка“
Издателство „Аскони издат“
Издателство „Атлантис КЛ“
Издателство „Бук Бутик“
Издателство „Боян Пенев “
Издателство „Валентин Траянов“
Издателство „Грамма“
Издателство „Еднорог“
Издателство „Ерго“
Издателство „Жанет“
Издателство „За буквите – О писменехь“
Издателство „Парадокс“
Издателство „Прозорец“
Издателство „Сиела“
Издателство „Хермес“

Частни лица

Алексиев, Илия
Ангелов, Веселин
Андровски, Иво
Антонов, Александър
Аспарухов, Милко
Атанасов, Ангел
Балъков, Илия
Богомилова, Нонка
Ботева, Стефания
Басарини, Симеон
Ванев, Иван
Войников, Димитър
Войников, Живко
Георгиев, Бисер
Георгиев, Лъчезар
Георгиев, Огнян
Георгиева, Ваня
Георгиева, Цветана
Гергова, Яна
Главанакова, Александра
Голев, Константин
Гологанова, Надежда
Господинова, Йорданка
Диамандиев, Светослав
Димитров, Начо
Димитров, Симеон
Добриянова, Рада
Драндийски, Димитър
Дреников, Иван
Енчев, Емил
Иванов, Йото
Каймаканов, Кирил
Караджова, Даринка
Качев, Коста
Константинов, Георги
Кочанкова, Ана
Кременаров, Георги
Куманова, Александра
Лулева, Ана
Малинова, Людмила
Мангачев, Петко
Марков, Ивайло
Матеев, Йордан
Мизов, Максим 
Митева, Елиана
Мишкова, Иглика

Дарители на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2015 г.
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Николов, Георги
Николова, Веска
Нинов, Нино
Огнянова, Ирина
Павлова, Маргарита
Парзулова, Марияна
Пеев, Здравко
Пехливанов, Илия
Печилков, Андрей
Русев, Калофер
Сем. Нешкови
Семерджиев, Христо
Сивков, Николай
Славов, Атанас
Стоянов, Светлозар
Тенова, Надежда
Тодев, Георги
Топалджикова, Ана
Топалов, Ставри
Шопов, Атанас
Шопов, Димитър
Янев, Емил
Янков, Митрю
Янчева, Яна

ДАРИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННA ЛИТЕРАТУРА

Обществени организации и институции

Агенция за авторско право
Агенция митници
Асоциация „Онс Ерфеел“, Белгия
Българска народна банка
Граждански комитет „Давидов“, Израел
Дойче телеком – Бон
Държавни архиви на Полша
Издателство „Гроув“, Великобритания
Издателство Ama, Германия
Издателство „Добрев“, София
Издателство „Семарш“, София
Издателство „Тейлър и Франсис“, Великобритания
Издателство „Хрикер“, София
Институт по социология, Академия „Синика“, 

Тайван
КИЦ на Македония в София 
Компания „Нестле“, Швейцария
Международен колеж „Морфомата“, Кьолн
Министерство на културата
Музей цивилизации на даки и римляни, Румъния
Национален архив на Румъния
Национален фолклорен музей на Корея
Национална библиотека на Румъния
Национална библиотека на Турция
Пан европейска организация на НПО към ЕС, 

Хага

Посолство на Азербайджан
Посолство на Азербайджан в Унгария
Посолство на Иран
Посолство на Казахстан
Посолство на Република Косово
Посолство на САЩ
Посолство на Словения в Украйна
Посолство на Япония
Редакция на в. „Роден край“, Одеса
Руски институт за стратегически изследвания, 

Москва
Санктпетербургски институт по история към РАН
Сръбска православна църква
Университет „Ал. Й. Куза“, Румъния
Университет „Г. Енеску“, Румъния
Фондация „Георги Победоносец“
Фондация „Карл Фридрих Фон Сименс“ – Германия
Фондация „Фриц Тисен“ – Кьолн
Център за ислямски изследвания – Истанбул
Център „Св. Стефан“ – Манастир Путна, Румъния
Японски издателски проект

Частни лица

Абдуллах, Ариф Кемил, България
Айдин, Махир, Турция
Айрапетов, Олег, Русия
Алексиев, Илия, София
Алтуг, Угур, Турция
Афанасиева, Татяна, Русия
Базан, Иван, София
Балтаджиева, Живка, Испания
Батакович, Душан, Сърбия
Бачинска, Олена, Украйна
Бегунов, Константин, Русия
Бенатов, Данил, Украйна
Божинов, Войн, София
Бонева, Станка, Варна
Бритченко, Игор, Украйна
Бройтигам, Ларс, Лайпциг, Германия
Ванчев дьо Траси, Атанас, Франция
Василева, Светлана Желязкова, Шумен
Велковска, Елена, София
Венгрус, Любов, Русия
Вурал, Айтекин, Турция
Вюймен, Ален, Франция
Георгиев, Георги Христов, Шумен
Георгиев, Любомир, София
Главанакова, Александра, София
Голев, Константин, София
Гончаров, Андрей, София
Григориев, Алексей, Русия
Гроздев, Димитър, Полша
Груев, Михаил, София
Гълешану, Думитру, Румъния
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Гьозлер, Кемал, Турция
Гюден, Жил, Франция
Гюлер, Хюсеин, Турция
Дженева, Аня, София
Джорджевич, Деян, Сърбия
Димитриевич, Милан, Сърбия
Димчева, Анжела, София
Добрев, Цветан, Франция
Доневски, Борислав, София
Драгомирецкая, Бойка, Луцк, Украйна
Иналджък, Халил, Турция
Йенисой, Хайрие, Турция
Йованович, Жарко, Сърбия
Калинович, Константин, Украйна
Каменова, Петрана, Гърция
Караджова, Даринка, София
Кафтанджиев, Христо, София
Каюров, Георги, Молдова
Квилинкова, Елизавета, Молдова
Керемедчиева, Вевяна Константинова, София
Китова, Вера, София
Коваленко, Анна-Нина, Русия
Ковачева, Соня, София
Ковилоски, Славчо, Македония
Кожухаров, Янко, Германия
Колев, Николай, Германия
Колев, Стефан, Цвикау, Германия
Колева, Даниела, България
Колева, Мария, Франция
Колева, Милена, София
Коленбах, Доротея, Германия
Конорти, Ико, Израел
Константинова, Юра, София
Королов, Лари, Канада
Косик, Виктор, Русия
Костадинова, Катерина, Айтос
Косташ, Мирна, Канада
Кочетков, Александър, Русия
Криско, Вадим, Русия
Крумов, Асен, България
Крутиков, Гелий, Русия
Кулатова, Ирина, Украйна
Куцарова, Марга, София
Кънев, Нейчо, Стара Загора
Лада, Олег, Русия
Лефевр, Владимир, САЩ
Лобанов-Ростовски, Никита, Великобритания
Мадич, Нешко, Сърбия
Манова, Ива, София
Маринов, Едуард, София
Матев, Калоян, София
Младенов, Теодор, САЩ
Молтубак, Мария, Русе
Мръчков, Васил, София
Муканова, Поли, България

Невенкин, Камен, България
Неделкович, Ясмина, Сърбия
Неделчев, Калоян, София
Николенко, В., Украйна
Нюбъргър, Мери, САЩ
Орехов, Владимир, Русия
Паич-Вукич, Татяна, Хърватска
Панайотова, Мая, Белгия
Параскевов, Васил, Шумен
Паренти, Стефано, Италия
Пасат, В., Молдова
Пейчев, Димитър, Молдова
Пенчев, Владимир, София
Петев, Тодор, София
Петева, Ирена, София
Петков, Веселин, Канада
Петрачек, Томаш, Чехия
Петров, Веселин, София
Писанчева, Бистра, София
Пожарлиева, Сидония, България
Попов, Алек, София
Първев, Иван, София
Рушев-Могилевски, Елена, Хърватска
Сарандев, Иван, София
Сегара, Жан-Жак, София
Скорети, Клаудио, Италия
Сланчева, Снежана, София
Смилкович, Радош, Сърбия
Соболев, Андрей, Русия
Сорока, Олга, Украйна
Сорочяну, Евдокия, Молдова
Спасов, Светослав, София
Стамболиева, Мария, София
Станциу-Истрате, Мария, Румъния
Стийл, Роджър, Нова Зеландия
Строхсова, Клара, Чехия
Такахаши, Шу, Япония
Тасева, Лора, София
Тодоров, Николай, Великобритания
Тодорова, Тамара, Благоевград
Тодоровски, Зоран, Македония
Тренчовска, София, Македония
Хаджисалихоглу, Мехмет, Турция
Хазан, Елко, София
Хинов, Христо Петков, София
Холодюк, Анатолий, Германия
Чекулаев, Александър, Русия
Чистякова, Марина, Литва
Чулински, Артур, Полша
Шевцова, Галина, Русия
Шишков, Тома, София
Шмигер, Тарас, Украйна
Шпадийер, Ирена, Сърбия
Южвяк, Войчех, Полша
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Публикации и доклади на служители 
от Националната библиотека
(научни сътрудници и специалисти)

Монографии 

Дончева, Анета. Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и 
практика / Анета Дончева ; науч. ред. Боряна Христова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 
2015. –176 с. ISBN 978-954-523-145-2.

Кендерова, Стоянка. Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает : ежедневна и еже-
месечна статистика. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2015. – 178 с. ISBN 978-954-523-
143-8. 

Документални сборници

Тракийските българи във възрожденския периодичен печат : документален сборник. Ч. 2, 
1871–1877 / състав. Бояна Минчева, Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова ; ред., увод, комент. 
Илия Тодев. – София : БАН, 2015. – ISBN 978-954-430-2903-12-3. – С. 389–814. 

Статии

Библиография на трудовете на доц. д-р Елисавета Мусакова / състав. Бояна Минчева. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 22, бр. 6 (2015), с. 14–38.

Богданова, Ивайла. Опазването на книжовното наследство – грижа на реставраторите, и не 
само [Електронен ресурс]. – В: Книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и 
музеи [Електронен ресурс] : материали от конференция, проведена на 18–19 юни 2015 г., София. – Со-
фия, 2015. – С. 13–16. – Начин на достъп (URL): https://research.uni-sofia.bg/bitstream/123456789/1371/9/
conference2015_papers.pdf. – Описан на: 25.10.2015.

Божилова, Камелия. Културно-историческо наследство на Разбоишкия манастир. – B: Исто-
рия. – ISSN 0861-3710. – Год. 23, бр. 2 (2015), с. 162–169.

Божилова, Камелия. Предизвикателства пред интердисциплинарните изследвания в съвре-
менната архивистика [Електронен ресурс] : документални извори за дейността на д-р Д. Моллов. – 
В: [Осма] VІІІ научна конференция „Българската университетска архивистика – теоритично равнище, 
учебно съдържание и професионални профили“, проведена на 10–11 апр. 2014 г. [Електронен ресурс] : 
университетски четения по архивистика, т. 3, ч. 2. – В. Търново : Фабер, 2015. – С. 134–140. – Начин на 
достъп (URL): http://electronic-library.org/books/Book%200062a.pdf. – Описан на: 22.02.2015.

Божилова, Камелия. Църквата в село Беренде – история, стенописи и културно значение. – B: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X – Год. 22, бр. 6 (2015), с. 39–44.
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Бошнакова, Милкана. Македонските следовници на Райна княгиня или история на Стружкото 
бойно знаме от 1903 г. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 22, бр. 6 (2015), с. 288–295. 

Бошнакова, Милкана. Общественото ни дело в Кюстенджа в края на ХІХ и началото на ХХ век 
(записките на Георги Атанасов). – В: Добруджа. – ISSN 0205-2210. – Т. 28–29 (2015), с. 148–155.

Бошнакова, Милкана. Чужди документи за балканските войни (1912–1913) : мемоари на сръб-
ски кандидат-офицери в Българския исторически архив при НБКМ = Some foreign documents for the 
Balkan wars (1912–1913) : memoirs of serbian candidate officers in the Bulgarian historical archive at CMNL. 
– В: [Сто] 100 години от балканските войни : извори и документи : международна научна конференция, 
11 ноем. 2013, София = 100th Anniversary of the Balkan Wars : sources and documents. – София : Институт 
за ист. изследвания БАН, 2015. – ISBN 978-954-2903-17-8. – C. 125–130, 456–460.

Георгиев, Любомир. Културни връзки между българи и поляци според документи на братя 
Стефан и Никола Бобчеви, съхранявани в НБКМ–БИА. – В: Известия на института за исторически 
изследвания на БАН : Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ –средата на ХХ 
век). – ISSN 2367-5187. – Т. 32 (2015), с. 242–257.

 
Георгиев, Любомир. Образът на България на страниците на „Casseler allgemeine Zeitung“ в 

периода на Първата световна война [Електронен ресурс]. – В: Анамнеза [Електронен ресурс]. – Год. 10, 
кн. 1 (2015), с. 3–12. – Начин на достъп (URL): http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/
broi21-all/L_Georgiev_statiya_Anamneza_kn_1_2015/L_Georgiev_statiya_Anamneza_kn_1_2015.html. – 
Описан на: 22.03.2015.

Георгиев, Любомир. Първата световна война в спомени на Недялка Людсканова и на бойци от 
Троянско. – Библиотека. – ISSN 0861-847X . – Год. 22, бр. 6 (2015), с. 295–304.

Дончева, Анета. Наблюдения върху формалните и неформалните отношения в организацион-
ната култура на библиотеката. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 22, бр. 5 (2015), с. 19–26.

Зафирова, Силвия. Националната аналитична библиография в Европа – съвременно състоя-
ние. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 22, бр. 2 (2015), с. 5–20.

Кендерова, Стоянка. Да разгърнем арабописмената книга. – В: Библиотека – ISSN 0861-847X. 
– Год. 22, бр. 6 (2015), с. 218–230.

Кендерова, Стоянка. Османските извори и въпросът за транскрибирането на географските наи-
менования. – В: Проблеми на преводите на ислямска литература на български език : сборник с доклади 
от научна конференция в СУ „Св. Климент Охридски”, 22. ноем. 2014 / състав. Ариф Абдуллах. – София 
: Висш ислямски институт, 2015. – ISBN 978-954-92197-2-2. – С. 25–38.

Също и на адрес: srcbg.com/wp-content/uploads/2015/01/Sbornik_For_Web_Site.pdf

Кендерова, Стоянка. La préservation de l’héritage ottoman en Bulgarie : L’exemple des collections 
orientales de la bibliothèque Saints-Cyrille-et-Méthode. – В: Anatoli. De l’Adriatique à la Caspienne. 
Territoires, politique, sociétés. Dossier Patrimoines culturels et fait minoritaire en Turquie et dans les Balkans. 
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