СТАНДАРТ
за библиотечно - информационно обслужване
IV. Показатели и индикатори за Националната библиотека” Св. Св. Кирил и
Методий”
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12. Изграждане на колекциите.
12.1. Показатели:
а) набавени библиотечни документи от 50 000 -

64 871

55 000 броя библиотечни документи годишно

б) абонамент на периодични издания от 2 000

127

до 2 500 броя заглавия годишно

12.2. Индикатори:
а) брой придобити документи в Архив на
българската книжнина - 100% от получените по

100% (32 725)

депозит документи;

б) брой придобити документи в специалните
2 379
колекции - до 200 документа годишно
в) процент от фонда на придобити периодични 2.85%
издания - от 12 до 14% в регистрационни
единици;

г) процент на новите записи в националната
библиография - 100% от получените по депозит

100% (27 572)

документи;

13. Каталогизация.
3.1. Показатели:
а) брой записи в библиографските бази данни - 30 319
от 22 000 до 30 000 броя записи годишно

13.2. Индикатори:
а) средното време за обработка на документи в 30-50 мин
базите данни - от 30 до 50 мин. на документ
б) средното време за аналитична обработка на 30 мин
документите в базите - от 20 до 30 мин. на статия
14. Достъп.
14.1. Показатели:
а) Регистрирани читатели - до 12 000 броя
12 217 броя годишно
годишно

б) Работното време на Национална библиотека 70.5 ч. седмично зимно раб. вр.;
– не по-малко от 55 часа седмично;
75 ч.седмично лятно раб. вр
14.2. Индикатори
а) посещения и процент на виртуални
696 648, от които 88%
посещения - до 300 000 броя , от които 50 % виртуални виртуални посещения
посещения

15. Използване
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15.1. Показатели
а) ползвани (заети) библиотечни документи,
вкл. междубиблиотечно заемане - до 350 000

524 689 регистрационни
единици годишно

регистрационни единици годишно;

15.2. Индикатори
а) процент откази - до 1 %

от заетите библиотечни

0,08%

документи;

16. Дигитализация
16.1. Показатели.
а) дигитализирани копия - от 45 000 до 50 000 брой 35 635 файла
копия годишно

16.2. Индикатори.
а) брой на заглавията на дигитализирани
документи на 1000 заглавия в определените
специални колекции, обекти на книжовното
наследство - - от 1,3 до 1,5 броя
17. Услуги
17.1. Показатели
а) брой информационни продукти (справки и
др.) - от 140- 160 продукта годишно
б) брой информационни услуги - 8 500 броя

0,8 бр.
(796 загл.)

160
8 924

годишно;

в) брой информационни единици, в т. ч. и
информационните услуги - от 7000 до 8 000

9 084

информационни единици;

17.2. Индикатори.
а) време за изпълнение на информационна
услуга - от 1 до 10 часа за информационна услуга
18. Опазване
18.1. Показатели
а) реставрирани и консервирани библиотечни
документи -1 специалист- реставратор- 1 700

1-10 ч.

1 специалист – реставратор 3 791 листа годишно.

листа годишно;

18.2. Индикатори.
а) процент материали, които се нуждаят от
опазване - до 0,3% ежегодно, от определения за

0.42% реставрирани документи
от общия фонд

опазване фонд;

б) процент на документи, съхранявани в
0.02%
подходящи условия -- до 1% от фонда годишно
19. Управление
19.1. Показатели:
а) изложби и друга културна дейност - до 60 броя 130
годишно;

19.2. Индикатори.
а) промоциране на културното наследство -- от
10 до 15 мерки (изложби, печатни и електронни издания;
представяне в уебсайтове, представяния в медии,
кампании и др.)
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б) предприети мерки, вкл. дигитализиране за
запазване на националното наследство
- консервиране и реставриране;

- усъвършенстване на условията за правилно
съхраняване;
- функциониране на дигитална библиотека и др.

Извършена профилактика на
фондовете по иновативна екологична
методика, щадяща обработваните
документи и здравето на служителите.
Планирано внедряване на системата
Аноксия, след проведени тестове
да

в) национални и международни ангажименти на
библиотеката
- участие в международни организации;
- участие в национални и международни проекти и
програми;
- двустранно и многостранно международно
сътрудничество.

20. Научна дейност
20.1. Показатели:
а) научна дейност - до 40 бр. научни изследвания

IFLA, CENL, CDNL, ISBN, ISMN,
ISSN, ISIL
Europeana, COBISS, ISSN Virtua, Index
Translationum, Национален регистър
на издаваните книги в България
Действащи договори с 11 държави.
4 от тях са подписани през
календарната 2016 г.

44

годишно

20.2. Индикатори:
а) брой издадени научни и научно - приложни
издания и публикации - от 40 до 50 броя

51

публикации годишно
21. Издания

21.1. Индикатор - до 20 броя издания годишно
22. Потенциал за развитие.
22.1. Индикатори:
а) брой на часовете за обучение на персонала -

42
8 ч.

минимум 8 часа, максимум 20 часа на служител
годишно;

б) процент от персонала, ангажиран в
националното и международното
сътрудничество
и в проекти - от 20 до 25%;
в) процент от персонала, зает с научна и
научно-приложна дейност - до 12 %;
г) процент на приходите на библиотеката,
получени от услуги - от 55 до 60 %;
д) ангажименти и сътрудничество в рамките на
националната мрежа - основен ангажимент
по смисъла на чл. 42, ал. 1-5 от Закона за обществените
библиотеки.

25%

10%
52%
64 сътрудничества

