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ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

•  Отчита се, че фактическата дигитализация на културно-
историческото наследство в България, започва между 
2006 и 2008 г.  

•  Дигитализацията започва като част от различни 
Европейски проекти 
• НБКМ в проект The European Library 
• РБ “Пенчо Славейков” – Варна в  проект EuropeanaLocal  
• Институт по Математика и информатика – БАН 

•  Различни доклади на ЕК отчитат, че дигитализацията 
преди 2010 г. е спорадична и много лимитирана  

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/ document.cfm?
action=display&doc_id=7065 
  

Варна, 18-19 октомври 2017 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ       (2) 

w  Липсата на национална политика по отношение  на 
дигитализацията  

w  Няма изградено законодателство в тази област и няма 
изградена политика по отношение на осиротелите творби, и 
на тези, които не могат да бъдат отпечатани повече; 

w Липсата на национална политика в областта на авторското 
право и по отношение на творбите, създадени в цифров вид 
(digital-born). 

 

      Финансирането, което отделя българското правителство за 
дигитализация, е или пренебрежимо малко или въобще липсва, и 
съответно не е цитирано в обобщения доклад на комисията.  

 
Digitisation, online accessibility and digital preservation  

2011-2013  (a report on the Implementation of Commission 
Recommendation 2011/711/EU) 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

w  Технически 
w Недостатъчна наличност на професионални скенери 
за книги и специализиран софтуер. 

w Метаданни 
w Повечето от метаданните са несъвместими и трудно 
биха могли да станат част от други дигитални 
библиотеки.  

w  Дублиране 
w Липсата на официална стратегия и неприлагането на 
международните стандарти правят всички усилия 
разпокъсани и некоординирани. 

Към февруари 2010 г. българското съдържание в 
ЕВРОПЕАНА е под 0.08% от общото съдържание.  
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Процесът по дигитализация на пощенски картички и 
фотографии, отпечатани в края на XIX-ти  и началото на XX-ти 

в. започва още през 2002 г. Процесът е част от продължаващ 
проект, наречен “Стара Варна”.   
 

Фактическата масова дигитализация започва през 2008 г. Тя 
се фокусира главно върху Периодични издания, отпечатани 
във Варна в края на XIX-ти и началото на XX-ти в. Всички тези 
периодични издания се съхраняват само в архивите на 
Варненската библиотека.  
 
 

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ от Варненска дигитална библиотека 
са част и от колекциите на ЕВРОПЕАНА.   

http://digitallibrary.libvar.bg/ 

 ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА –  
стартирала през 2008 г. 



2012 
•  38 263 

2013 
•  66 927 

2014 
•  80 563 

2016 
•  116 436 

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕАНА –  
2016 Г. 

Recommendation 2011/711/ЕС 
on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation  
(27.10.2011 г.) 

14 % 25 % 30 % 

Индикативен брой записи 
за България: 267 000

43 % 
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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 
В ЕВРОПЕАНА  2016 Г.  -  53 847 ЗАПИСА 

46 % от българското съдържание 

2008 2010 2011 2012 2014 2016 2008 
•  200 

2010 
•  12000 

2011 
•  10820 

2012 
•  12302 

2014 
•  11020 

2016 
•  9354 
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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”–  
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН 
АГРЕГАТОР НА ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Българското съдържание в Европеана е  
по-малко от 0.2 %.  
 

Обществени библиотеки: Варна, Добрич, Русе,  
       Стара Загора, Хасково 

 
Музеи 
Читалищни библиотеки 
Частни колекционери  
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ЕВРОПЕАНА: статистика  



LOCLOUD  
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LOCLOUD  
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LOCLOUD  
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•  Само 25% от библиотеките дигитализират 
съхраняваното от тях културно-историческо 
наследство. В резултат на това само 5,54% са 
дигитализираните обекти.  

•  Все още няма Национален регистър на 
дигитализираните културно-исторически 
обекти.  

•  Липсва национална координация на 
процеса по дигитализация. Липсват и критерии 
по които да се определят материалите,  
подлежащи на дигитализиране. Липсват и ясни 
отношения между организациите, които 
отговарят за дигитализацията. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Заключение:                                       (2) 
 
 
•  Дигитализацията се извършва главно като част 
от различни проекти. 

  
•  Липсват национални програми, които да 
финансират дигитализацията.  

•  Повечето от библиотеките отчитат, че бюджета 
им за дигитализация е НУЛА лв.  

 
•  И същевременно най-важният приоритет за 57% 
от обществените библиотеки е да осигурят он-
лайн достъп до техните колекции, както и да 
предложат електронни услуги на своите 
позватели.  
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