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 Изминалата 2012 година бе успешна за Националната библиоте-
ка независимо от кризисната ситуация и недостатъчното финансиране. 
Тя защити блестящо своите позиции на водеща културна, образовател-
на, информационна и научна институция.

 Националната библиотека се утвърди като институция с во-
деща позиция в дигитализацията на книжовното наследство. Диги-
талната ни библиотека придобива все по-голяма популярност и е 
изключително посещавана. Извършена беше голяма по обем работа  по 
изграждане на наши дигитални колекции в Европейската библиотека и 
в Европеана. Извършеното по синхронизация на метаданните според 
международните изисквания, както и постигнатите резултати с първите 
предадени колекции, отчитаме като важна стъпка за оптимизиране на 
бъдещите ни партньорски взаимоотношения. 

 Активно продължава работата по проекта „Виртуална библи-
отека – България“. В рамките на този проект изграденият електронен 
каталог COBISS/OPAC фактически съдържа най-пълната база данни 
от библиографски описания на българската издателска продукция. 
Посещенията в него спрямо миналата година са нараснали с повече от 
100%. Усилията вече са насочени към включването и на други библио-
теки, подготвят се базите данни на Регионалната библиотека в Благоев-
град. 

 Успешно приключи работата по проекта IMPACT (Improving 
Access to Text). Библиотеката ще продължи своето участие в системите 
и мрежите за вътрешна комуникация по проекта (Surfgroepen, IMPACT 
Sharepoint и LinkedIn).

 Успешно завърши и е отчетен националният проект „Ръко-
писни и докумeнтални паметници от българските земи XIII–XVII в.“, 
финансиран  от фонд „Научни изследвания“ на МОНМ. 

 Библиотеката продължава активно работата по програма 
„Осинови книга“ (съвместно с вестник „Култура“ като медиен 
партньор). Осиновените книги (ръкописи, старопечатни и модерни 
издания), т.е. тези, за които вече са събрани необходимите средства, са 
общо осем. От осиновените книги са изцяло реставрирани три и почти 
е завършена реставрацията на четвърта. Изработени са кутии за архив-
но съхранение на фрагменти от ръкописи. Набират се средства за още 
една старопечатна книга, един ръкопис и за вестници от времето на 
Възраждането. През 2013 г. списъкът с книги за осиновяване ще бъде 
попълнен с нови „кандидати“. За 2011–2012 г. благодарение на 
благотворителната кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помог-
неш“, в която Библиотеката беше избрана като един от бенефициенти-

УВОДНИ ДУМИ
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те, събраните средства надхвърлиха 10 000 лв. Всички данни за прог-
рамата „Осинови книга“, със списъците на книгите за осиновяване, 
осиновените книги и дарителите, се обновяват в съответния раздел в 
сайта на Библиотеката.

 Завършено е цялостното изграждане на базата данни на бъл-
гарски език и са въведени поправките и допълненията на класифика-
цията от 2011 г. по проекта „Изграждане на онлайн база данни UDC 
Summary“. 

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

•  През изминалата година са представени 25 изложби, три от 
които с национално значение – Националната изложба „Васил Левски – 
революцията и свободата. 175 години от рождението“ под патронажа на 
г-жа Цецка Цачева, председател на 41-вото народно събрание; излож-
бата „Лицата на войната. 100 години от Балканската война“ под патро-
нажа на г-н Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните 
работи, и изложбата „Софроний Врачански – Мъжество, Мъдрост, 
Правда и Чистота. Между „История славяноболгарская“ и „Неделник“ 
под патронажа на президента на Република България г-н Росен Плев-
нелиев.

•  През 2012 г. Националната библиотека отново бе домакин на 
важни научни сесии и конференции.

•  Националнатата библиотека продължава да е предпочитано 
място за представяне на новоизлезли книги, организиране и провежда-
не на конференции, кръгли маси, срещи, пресконференции, литератур-
ни вечери, отбелязване на юбилеи на видни дейци на културата, връч-
ване на литературни награди, концерти и др.

Приоритетни задачи за 2013 г.:

 Присъединяване на нови библиотеки към проекта „Вирту-
ална библиотека – България“. (Изграждане на Единна национална 
библиотечно-информационна система.)

 Интензивно предоставяне на данни в библиотека „Евро-
пеана“ и други международни дигитални библиотеки. Участие в 
проекти за дигитализиране на националното културно книжовно 
наследство. 

 Подготовка за участие в нови международни проекти с 
участието на Националната библиотека като партньорска страна.

 Подготовка за участие в новата Оперативна програма за 
регионално развитие 2014–2020.

 Придобиване на нови книгохранилища и усвояване на 
средства за тяхното оборудване.

    Ïðîô. äôí Áîðÿíà Õðèñòîâà
    Äèðåêòîð
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ïðåç 2012 ã.
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Библиотечно обслужване

Читателски състав
Интензивното присъствие на Библиотеката в културния живот 

и възможността едновременно да се ползват печатни и електронни 
ресурси са предпоставки да се запази относително постоянен брой 
читатели. Чрез „виртуални посещения“ потребителите могат да 
ползват библиотечните ресурси дистанционно. Така отчитаме уве-
личен брой ползватели.

Регистрираните читатели през изминалата 2012 г. са 13 385, 
което е с 85 повече от планувания брой. 

•  2011 г. – 13 420; 
•  2010 г. – 13 580.
 Читателският състав според основните категории е следният:
•  специалисти – 7489 бр. – 55,95% от общия брой читатели 

(7755 бр. – 2011 г.; 7577 бр. – 2010 г.);
•  студенти – 5561 бр. Те са 41,55% (5376 бр. – 2011 г.; 5676 бр. 

– 2010 г.);
•  други – 335 бр. – 2,50% (289 бр. – 2011 г.; 327 бр. – 2010 г.).

В настоящия момент трудността е как да се намери и подбере 
нужната информация. Бързото търсене в интернет се превръща 
в сериозен проблем при научните изследвания. Преподаването 
на информационна грамотност в някои факултети обяснява уве-
личения брой студенти. Отчитаме относително постоянен брой        
специалисти, които са 55,95% от общия читателски състав през 
2012 г. (58% – 2011 г.; 55,80% – 2010 г.). 

Не е изненада, че най-значителната категория специалисти 
са тези в областта на обществените науки: философи, социоло-
зи, историци, икономисти, филолози, юристи, педагози, които са      
3874 бр. или 51,73% от общия брой специалисти. 

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

•  писатели, журналисти, артисти и др. – 1728, което е 23,07%; 
•  инженерно-технически специалности – 946, което е 12,63%;
•  математици, физици, химици, геолози – 512, което е 6,84%;
•  медицински специалности – 429, което е 5,73%.
За да се повиши качеството на библиотечните услуги, пола-

гаме усилия за осигуряване на достатъчно и добре оборудвани 
работни места, за абонамент на продължаващи издания в традици-
онен или електронен вид, както и закупуване или обмен на книги 
от привличащи читателския интерес области на науката.

Обслужване на потребителите
Го
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Читателите с постоянни карти са 5012 бр. (5033 бр. – 2011 г.; 

4626 бр. – 2010 г.).
Месечните и дневни карти са 8373 бр. (8387 бр. – 2011 г.; 

8954 бр. – 2010 г.).
Съотношението между жени и мъже е съответно: 
•  жени – 7362 бр. (5508 бр. – 2011 г.; 7893 – 2010 г.);
•  мъже – 6023 бр. (7912 бр. – 2011 г.; 5687 – 2010 г.).
Такова е обичайното съотношение между читателите жени и 

мъже в Библиотеката. Интересно е, че при посетителите господата 
са значително повече от дамите. 

Читателите научни работници и членове на творчески съюзи 
са 2011 души от общия брой специалисти.

През годината са издадени безплатни карти на хора в нерав-
ностойно положение – 168 бр. (155 бр. – 2011 г.; 170 бр. – 2010 г.).

Посещения на читатели
През 2012 г. отбелязваме относително постоянен брой на по-

требителите – 351 908 (351 400 – 2011 г.; 227 592 – 2010 г.), от кои-
то 202 834 са в сайта на Библиотеката (160 889 – 2011 г.; 137 449 
– 2010 г.).

Очевидно е увеличението на дистанционните потребители, 
получаващи информация от библиотечния сайт, било за търсене 
в електронните каталози, било за разглеждане или четене на ма-
териали чрез Дигиталната библиотека, или само за запознаване с 
условията за ползване на Библиотеката като читатели на място.

Безспорно, библиотечните документи, които се ползват чрез 
Дигиталната библиотека, видимо увеличават броя на потребители-
те в библиотечния сайт с 26% (от 160 889 през 2011 г. на 202 834 
през изминалата година). 

Не без известна гордост споменаваме многобройните вирту-
ални потребители от чужбина: САЩ – 100 495; Великобритания 
– 3896; Турция – 3485; Русия – 1908; Полша – 1064; Германия – 
1002 и други.

Разпределението на посещенията по читални е следното:
Читалня № 1 – 4027 бр. (3454 бр. – 2011 г.; 4038 бр. – 2010 г.): 
Това е една от най-посещаваните читални, тъй като в нея се 

ползват ръкописни, старопечатни и архивни материали. През 
2012 г. има повишаване на броя, както на посещенията (с около 
600), така и на читателските поръчки (с около 73 000) спрямо 
2011 г. Това се дължи на засиления контрол при подпечатване на 
контролните листа. През 2012 г. започна и отчитането на броя на 
посещенията на студенти за лекции и ползваните от тях материали. 

Читалня № 2 – 24 707 (33 385 бр. – 2011 г.; 13 264 бр. – 2010 г.): 
В тази читалня се получават голям брой всекидневници, кои-

то се ползват от всички читатели на Библиотеката. Колекцията 
от годишнините на Държавния вестник, както и стенографските 
дневници на Народното събрание, продължават да предизвикват 
интереса на потребителите. 
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В читалнята е обособен фонд с езика на Брайл и е инсталира-

на програма за незрящи, което дава възможност за достъп до ин-
формация на хора в неравностойно положение. 

Има и два броя компютри, дарени от издателство „Сиела“, на 
които може да се ползват техните информационни продукти.

Читалня № 3 – 10 056 бр. (26 448 – 2011 г.; 4692 бр. – 2010 г.): 
В читалнята се ползват библиографски справочници и под-

вързани годишнини на вестници. През последните години наблю-
даваме повишаване на броя на студентите, ползващи подвързани 
стари годишнини на вестници. Тук се четат и микрофилмираните 
издания.

Читалня № 4 – 56 320 бр. (56 812 бр. – 2011 г.; 39 097 бр. – 
2010 г.):

Потребителите, ползващи читалнята за обществени науки, 
запазват относително постоянен състав, въпреки липсата на обо-
рудвани с компютри работни места. Специалистите философи, 
социолози, историци, педагози, филолози, икономисти са 51% от 
общия брой специалисти ползватели на Библиотеката. Едно от ос-
новните изисквания за задържане на потребителите ни и удовлет-
воряването на информационните им интереси е предоставянето на 
по-голям брой автоматизирани работни места.

Читалня № 5 и Читалня № 6 – 40 630 бр. (40 153 бр. – 2011 г.; 
19 878 бр. – 2010 г.): 

През последните няколко години наблюдаваме повишено тър-
сене на литература в областта на техниката и промишлеността, 
медицината и естествените науки, както и на български научни 
издания. В читалнята е предоставена възможност за ползване на 
безжичен интернет, както и оборудвани с компютри места с дос-
тъп до локалните бази. 

Читалня № 7 – 758 бр. (690 бр. – 2011 г.; 620 бр. – 2010 г.): 
Това е читалнята, в която вече втора година се наблюдава лек 

ръст на броя на посещенията – 620 през 2010 г., 690 през 2011 и 
758 през 2012 г. Читалнята предоставя отлични условия за работа 
на потребителите с интереси към библиотековедските дисципли-
ни. Традиционно най-голям е броят на посещенията на библио-
течните и информационните специалисти – 54% от направените 
посещения през 2012 г., след това се нареждат тези на специали-
стите в областта на обществените науки – 24%, студентите – 19% 
и други специалисти – 3%. 

Читалня № 8 – 858 бр. (1001 бр. – 2011 г.; 1118 бр. – 2010 г.): 
Читалнята за картографски и графични издания предоставя 

фондовете си на потребители от различни специалности и широки 
възрастови граници. Богатството на сбирките и през изминалата 
година беше в помощ на държавни институции – МК, НИМ, БАН, 
на галерии, музеи, медии, издателства, учебни заведения по из-
куствата. Редица изложби и други културни събития в НБКМ и 
извън нея включват документи от тези колекции. През изтеклата 
година има спад на посещенията – 858 при 1001 през 2011. 

Читалня № 9 – 632 бр. (726 бр. – 2011 г.; 658 бр. – 2010 г.): 
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Тук е мястото на Европейския документационен център в 

рамките на мрежата „Европа директно“. НБКМ е и депозитната 
библиотека за изданията на ООН. След лекият ръст в броя на по-
сещенията през 2011 г., през 2012 се наблюдава общата за Библи-
отеката тенденция към намаляване на посещенията. Направените 
632 посещения са съизмерими по-скоро с тези от 2010 г. Интере-
сът на потребителите към изданията на международните органи-
зации е устойчив, но все повече издания, като тези на основните 
органи на ООН, се дигитализират с ускорени темпове и могат да 
се ползват в онлайн режим. И през тази година от предлаганите 
услуги в сектора са се възползвали най-често студентите – 42% от 
общия брой посещения, следвани от специалистите в областта на 
икономиката, политическите и социалните науки – 23% и др. 

Читалня № 10 – 788 бр. (927 – 2011 г.; 1200 бр. – 2010 г.): 
Намаленият брой посещения в сектор „Музикални издания“ 

– 788 посещения при 927 през 2011 г., се дължи на проблемите в 
комплектуването през последните години – сериозно остаряване на 
фондовете, проблеми с депозирането на звукозаписите, недостиг на 
актуална периодика, нови нотни и аудиовизуални документи, как-
то и възможностите, които предоставя интернет по отношение на 
ползването на такива документи. Старата и напълно амортизирана 
звукозаписна техника и лошото отопление през зимата също доп-
ринесоха за отлив на читатели. Неблагоприятно отражение има и 
закъснението в обработката на аудиовизуалните документи, поради 
което те достигат до потребителите с голямо закъснение. 

Информационен хол – 10 298 бр. (26 915 – 2011 г.; 5578 бр. – 
2010 г.):

С развитието на електронните комуникации и услуги потре-
бителите на Националната библиотека високо оценяват възмож-
ността да ползват едновременно ресурси на електронен и книжен 
носител и да получават професионална помощ за намиране на не-
обходимата им информация.

Оборудваните с компютри места в каталожния хол продължа-
ват да се използват интензивно за разни видове услуги:

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

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

днес ползвателите, изправени пред множество информационни из-
точници, се нуждаят от специализирана помощ. Устните справки, 
извършени от служителите в направление „Библиотечно обслуж-
ване“, са 15 596. Обичайно това са справки, свързани с намиране-
то на сигнатурата на търсения библиотечен документ.

Във време на непрекъснати промени в света на информация-
та, качеството на библиотечните услуги повече от всякога зависи 
от служителите, които благодарение на професионализма си се 
справят успешно в динамичната ситуация. 
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Ползване на библиотечните документи
През изминалата година количеството на заетите библиотеч-

ни материали в читалните на Библиотеката е 599 448 бр. (476 087 
бр. – 2011 г.; 556 151 бр. – 2010 г.), със 123 361 бр. повече от 2011 г., 
които се разпределят по следния начин:

Читалня № 1 – 254 423 бр. документа (119 614 бр. – 2011 г.): 
Наблюдава се значително увеличаване на ползваните архив-

ни документи. При ръкописите броят също е увеличен, което се 
дължи на завишения брой Ориенталски ръкописи, преглеждани от 
служителите на Ориенталския отдел за идентификация и обеди-
няване на фрагменти. Ползването на снимки е намаляло, поради 
увеличаващия се брой снимки, качени в Дигиталната библиотека. 
Забелязва се намаление на поръчаните книги и периодика спрямо 
2011 г., но трябва да се отбележи, че читалнята беше затворена по 
технически причини (от 07.02. до 21.02.2012 г.). Също така една 
част от периодиката е налична и в другите читални, където може 
да се ползва. 

•  архивни документи – 245 077 бр. (108 617 – 2011 г.);
•  портрети и снимки – 1173 бр. (1503 – 2011 г.);
•  ръкописи – 1948 бр. (1927 – 2011 г.);
•  книги – 5586 т. (5037 – 2011 г.);
•  продължаващи издания – 639 т. (1375 – 2011 г.).
Читални № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 – 334 436 т. (343 776 – 

2011 г.), от които:
•  книги – 64 646 т.; 
•  продължаващи издания – 268 799 т.; 
•  микроформи – 945 бр.; 
•  стандарти – 7 бр.;
•  електронни документи – 39 бр.
Намалението на ползваните библиотечни материали в читал-

ните зали е свързано с разширяващата се колекция на Дигиталната 
библиотека, която се ползва онлайн, а и с факта, че читателите 
съвместяват четенето на библиотечните материали с ползването 
на интернет.

Читалня № 7 – 2212 т. библиотечни материали (1805 т. – 
2011 г.):

Увеличен е броят и на раздадените библиотечни документи 
през 2012 (книги – 1023, продължаващи издания – 1122, стандарти 
– 20, непубликувани документи – 47) спрямо 1822 през 2011 г. По 
отношение съдържанието на ползваните документи, най-голям е 
интересът на потребителите към литературата по библиотекозна-
ние, следват книгознание, библиография, полиграфическа про-
мишленост и читалищно дело. 

Читалня № 8 – 2410 бр. (3425 регистр. ед. – 2011 г.): 
Традиционно колекцията от графични издания е с по-голяма 

обращаемост. През 2012 г. са ползвани 1964 графични и 443 карто-
графски издания. От раздадените общо 2410 бр. преобладават тези 
от областта на изкуството – 1837 (76%), географията – 262 (11%), 
историята – 231 (9%). 
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 Поради спецификата на видовете издания и изчерпания капа-

цитет на хранилището към читалнята, библиотечното обслужване 
в тази структура е съпроводено с чести и големи физически уси-
лия, които натоварват много библиотекари.

Читалня № 9 – 1494 бр. библиотечни материали (1434 бр. – 
2011 г.):

От предоставените 1494 библиотечни документа най-голям 
относителен дял се пада на българските официални издания – 
37%, следвани от служебните издания – 28%, чужди официални 
издания – 23% , автореферати – 12%. Запазва се преобладаващият 
интерес към обществените науки, след тях се нареждат медици-
ната (до известна степен поради продължилия дълго ремонт на 
ЦМБ), културата, техниката и историята. Характерен е големият 
брой библиотечни справки, свързани с фонда от дисертации. При 
нужда потребителите се консултират и насочват към различни 
специализирани европейски центрове и мрежи.

От Архива на българските печатни и други произведения 
са изпълнени 104 бр. (172 бр. – 2011 г.), от които 50 т. книги и 49 т. 
продължаващи издания. Фондът е със специален статут, библио-
течни документи се изпълняват веднъж в годината със специално 
разрешение от директора на Библиотеката.

Читалня № 10 – 4369 бр. (5275 – 2011 г.): 
И през тази година секторът е с най-голям брой раздадени 

документи в рамките на направлението – 4369, от които книги – 
1241, продължаващи издания – 1482, печатни музикални издания 
– 653, звукозаписи – 993. 

 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 чети-
во за постоянния ни контингент от дългогодишни читатели. През 
2012 г. са предоставени за ползване 268 799 т. продължаващи из-
дания (275 646 бр. – 2011 г.; 274 888 бр.  – 2010 г.). Приемаме, че 
намалялото ползване на периодика се дължи на увеличаващата се 
колекция на Дигиталната библиотека и ограничения по финансови 
причини абонамент на чужда периодика. Проблемът с финанси-
рането на Библиотеката се отразява особено катастрофално върху 
възможностите за подвързване на вестниците и списанията.

През 2012 г. отчитаме по-голям брой томове, подвързани с 
твърда подвързия – 212 т. (130 т. – 2011 г.) Подбрани са най-тър-
сените български издания, за да се запазят в добро състояние 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 на 
Библиотеката.

Решаването на този проблем е много важен за: 
•  бързото обслужване и задоволяване в най-голяма степен на 

читателските търсения;
•  намаляване броя на отказите;
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•  правилното съхранението на фонда в сигнатурен ред.

Междубиблиотечно заемане
Публичният характер на Библиотеката, улесненият достъп за 

ползване на фондовете и стремежът за оптимално удовлетворя-
ване на читателското търсене са направили междубиблиотечното 
заемане една от най-уважаваните възможности, както в колегията, 
така и сред ползвателите му. Особено полезна е дейността ни за 
регионалните, читалищните и по-малките градски библиотеки в 
страната. Непрекъснатият обмен на информация се оказва особено 
важен в партньорството ни с тях, защото допринася за подобрява-
не и обогатяване на сътрудничеството ни.

Не можем да отминем проблемите, които ни съпътстват и за-
плашват да се превърнат в хронични. Ограниченото чуждестранно 
комплектуване и високата такса за международно заемане са при-
чини за намаляване на потребителите, ползващи тази услуга. Така 
логично стигаме и до финансовите проблеми, които са еднакво 
сериозни и за читателите, и за Библиотеката.

І. Междубиблиотечното заемане за страната
Получените поръчки за страната са 694 бр., което е 69% от 

планираните 1000 бр. Обяснението за намалелия брой поръчки е в 
ползването на библиотечни документи в Дигиталната библиотека, 
чиято колекция непрекъснато нараства и използването на възмож-
ностите на споделения електронен каталог COBISS. Посредством 
тези инструменти потребителите ползват документи, без да е не-
обходима поръчка за тях.

Поръчките за копия от периодични издания или части от кни-
ги са изпълнени 70%, което е в рамките на предвиденото.

Тенденцията към увеличаване на отказите е обезпокоителна 
(223 бр.). Най-често причина за отказите е, че търсените библио-
течни документи са на реставрация.

Поръчки от НБКМ до други библиотеки са 25 бр. Тези по-
ръчки са намалели във връзка с приетата напоследък практика, 
липсващите издания да се доставят от другите библиотеки с При-
емателно-предавателен протокол, подготвен от ръководителя на 
направлението.

ІІ. Международно междубиблиотечно заемане
Планираният общ брой поръчки от чужбина е 300 бр. През 

2012 г. постигнахме 90% изпълнение, т.е. 271 бр. От тях 153 бр. 
са за книги и 118 бр. са за копия от статии в периодичния печат и 
части от книги.

При планирани поръчки от чужди библиотеки за наши мате-
риали 30–40 бр. са изпълнени – 41 бр.

Пощенска обработка – 328 бр., като:
•  за страната са обработени 162 бр. колети (157 бр. – 2011 г.; 

166 – 2010 г.);
•  колети за чужбина – 63 бр. (69 бр. – 2011 г.; 30 бр. – 2010 г.);
•  писма – 103 бр.
Въведени са 835 бр. записи в базите данни на МЗС, с което 

достигнатият обем е 17 062 бр.
Ксерокопирани са общо 1112 страници, сканирани са 162 

файла, а дигиталните копия са 8 файла.
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Въведените такси с МП 290 от 01.11.2011 г. увеличават нену-

жно разходите на ползвателите ни и по международното заемане, 
което и без това е скъпа услуга.

През първото полугодие поради липса на ИФЛА ваучери и 
неплатени фактури към чуждестранни библиотеки международно-
то заемане беше практически възпрепятствано. Реалното търсене 
и ползване на тази услуга пролича през второто полугодие, когато 
ваучерите бяха закупени. Професионализмът на служителите по-
могна за компенсиране на изоставането. 

Трудности възникват и при връщането на заетите документи, 
въпреки съдействието на Финансовия отдел. Често поради липса 
на средства не се спазват сроковете за ползване на чужди материа-
ли и това уронва престижа ни като надежден партньор.

Данните показват, че по области на знанието най-търсени са 
документи по право, наука за държавата и правото (104 бр.), българ-
ска литература (87 бр.), история на отделните европейски държави 
(63 бр.), литература на отделните нации, народи и езици (50 бр.) 
и в областта на възпитанието, образованието и просветата (43 бр.).

Изводите, които могат да се направят от отчетената работа по 
различните показатели, са:

•  след утвърждаването на електронния каталог COBISS/OPAC 
потребителите имат възможност дистанционно да ползват инфор-
мационните ресурси на Библиотеката;

•  богатите колекции на Дигиталната библиотека са предпос-
тавка за дистанционно ползване на библиотечни документи;

•  финансовото необезпечаване на дейността по Международно 
библиотечно заемане е основен фактор за намалелия брой поръчки.


ü Разширяването на електронните услуги и Дигитална-

та колекция на Националната библиотека са фактори, които 
потребителите високо ценят. Възможността да ползват едно-
временно ресурси на книжни и електронни носители, както и 
да получават професионална библиографска помощ привлича 
ползватели. Независимо от новите технологии, печатният из-
точник на информация продължава да бъде надежден и важен 
фактор в сериозната научна работа.

 
ü Според дългогодишните ни наблюдения върху вида 

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

ü Професионализмът на служителите заема своето зна-
чително място сред факторите, които допринасят за запазва-
нето на основния състав читатели на Библиотеката и удовлет-
воряването на техните потребности от информация.

ü Значение за наличието на едно основно ядро от специ-
алисти – 55,95% (58 – 2011 г. ) от общия читателски състав е 
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осигурената възможност за достъп до интернет и локалните 
бази данни и от тук – налагащият се извод за необходимостта 
от по-голям брой оборудвани с компютри читателски места и 
създаването на по-добри условия за четене: удобни столове, ло-
кално осветление, климатизиране и т.н.

ü Обогатяването на Дигиталната колекция от продължа-
ващи издания и осигуряването на достъп до тях през сайта на 
Библиотеката дава уникална възможност за четенето на пери-
одика, чиито книжни тела не могат да се ползват от читатели.

ü Наложително е подвързването на търсените заглавия 
на периодични издания. Ползването им от читатели немину-
емо води до загуби на отделни броеве, откъсване на страници 
и затруднява подреждането и съхранението им във фонда на 
Библиотеката.

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

ü Необходимо е да се осигурят средства за работата на 
Междубиблиотечно заемане. 

ü Липсата на място за библиотечните документи е един 
от основните проблеми, който с всяка изминала година се за-
дълбочава и оказва пагубно действие върху тяхното състояние 
и съхранението им като историческо и културно наследство. 
Неотложен е въпросът за подобряването състоянието на кни-
гохранилищата (асансьорът в хранилището на основния фонд 
изисква неотложен ремонт).

Информационно обслужване

Основните дейности, свързани със справочно-библиографско-
то и информационно обслужване в Националната библиотека, се 
запазват. Те включват:

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

•  поддържане на справочния апарат;
•  обновяване на сайта на Библиотеката с цел използването му 

за информационно обслужване.
Трите основни дейности са насочени към осигуряване на пъл-

но, качествено, бързо и диференцирано удовлетворяване на ин-
формационните потребности на нашите потребители, съобразно 
с техния профил. През 2012 г. се затвърдиха тенденциите от пред-
ходните години – нарастване броят на дистанционните потребите-
ли и нарастване на техните изискванията към вида, съдържанието 
и формата на предоставяне на заявените услуги. Затова продъл-
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жихме да развиваме информационното обслужване в електронна 
среда, като естествено продължава и традиционното. 

Основните инструменти за обслужването в електронна среда 
се запазиха – получаване на заявки за продукти и услуги и пре-
доставянето им чрез електронна поща; обслужване с подбрани 
колекции от интернет справочни ресурси; използване на всички 
информационни ресурси на Библиотеката – локални и отдалечени. 
Стремежът ни беше все по-голяма част от услугите да се извърш-
ват през сайта на Библиотеката, затова продължиха усилията за 
оптимизиране на неговите информационни възможности чрез:

•  непрекъснато актуализиране на рубриките в него и съста-
вяне на нови;

•  актуализиране на предлаганите онлайн услуги – ползване 
на електронния каталог, базите данни по абонамент, Дигиталната 
библиотека, част от изданията на Библиотеката, електронния ар-
хив на библиографските справки; 

•  активно използване на функцията „Попитай библиотекаря“ 
и посочения електронен адрес на направление „Библиографско 
и информационно обслужване“, които се следят непрекъснато и 
ежедневно се отговаря на зададените въпроси;

•  актуализиране картата на сайта на Библиотеката с оглед на 
по-лесното и бързо ориентиране в структурата, функциите и пред-
лаганите услуги.

На разнообразните потребителски изисквания отговорихме с 
различни информационни услуги: изработване на тематични биб-
лиографски справки, тематични справки с предоставяне на пъл-
нотекстова информация, библиографско издирване, придружено 
с електронна доставка на документите, пакети с документация по 
различни проекти, предоставяне на актуална тематична библиог-
рафска информация и ксерокопия на документите, библиографски 
консултации и др., като използвахме различни форми на традици-
онно и виртуално справочно обслужване.

Информационното обслужване в Библиотеката се извършва 
основно в направление „Библиографско и информационно обслуж-
ване“ и в направленията, отговорни за обслужването на читателите.

Подготовка на информационни продукти 
Информационните продукти (писмени тематични библи-

ографски справки, тематично търсене в автоматизираните бази 
данни (собствени и по абонамент), фактографски справки, пакети 
с документация, информационни бюлетини, библиографски ука-
затели и др.), бяха подготвени в направление „Библиографско и 
информационно обслужване“. 

Бяха подготвени 10 709 бр. информационни продукта, от кои-
то писмени – 969 бр.

* Писмени тематични библиографски справки – 125 бр.
* Ретроспективни тематични библиографски справки чрез ав-

томатизирано търсене – 122 бр.
* Текущи библиографски справки – 3 бр.
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* Библиографски справки за сп. „Библиотека“ – 3 бр. (246 загл.)
* Пакети с документация – 124 бр.
* Фактографски справки – 195 бр. 
* Библиографско издирване с електронна доставка на доку-

менти – 23 бр.
* Отговори на писма – 499 бр.
* Автоматизирано информационно търсене в електронния 

каталог, в онлайн бази данни и в други интернет ресурси – 9740 
бр. (тук не се включва търсенето на материали за библиографския 
указател „Булгарика“, както и търсенето по време на дежурства-
та на информационното гише, а само проведеното в отделите във 
връзка с тематичните справки). По статистиката на EBSCO в бази-
те данни на хоста са проведени 4042 търсения, броят на намерени-
те релевантни пълнотекстови документи е 1427, а на абстрактите 
към документи – 1002. Голям е броят и на търсенията в базите 
данни по проекта на МОН, като особено много са използвани ба-
зите данни за цитирания, поради големия брой направени цитатни 
справки – търсенията в тях са над 3500.

* Информационни бюлетини – за бюлетина „Нови закони 
в западноевропейските страни и САЩ“ са издирени, описани, 
преведени и класирани 303 закона и наредби, като в бюлетина са 
включени 137 закона.

* Библиографски указатели: 
ü „България в чуждата литература (Булгарика)“ 2004/2005 г. 
Въведените в работната база данни през изтеклата година са 

784 записа, а броят на редактираните е 1734. Всички редактирани 
записи са предадени за автоматизирана обработка.

ü „България в чуждата литература (Булгарика)“ 2006/2007 г. 
За подготовката на указателя са извършени следните дейности: из-
дирване в електронни каталози, бази данни в интернет и в печатни 
източници; проверка на дублетност; превод; класиране; вмъкване 
в картотеките.

ü Биобиблиография „Н. Вапцаров“ – направление „Библио-
графско и информационно обслужване“ участва в указателя в 
частта за преводи на Н. Вапцаров в чужбина. Всички библиограф-
ски описания са редактирани отново и са подготвени показалци 
– на заглавията, на езиците и имената. Направена е и последна  
обща редакция на целия указател (и частта за публикации от и за 
Н. Вапцаров в България).

ü Редакция на показалците към указателя „Преводи на про-
изведения на Й. Йовков и литература за него на чужди езици“.

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

3410 бр. вестници по предварително уточнен списък и открити 
1062 бр. материала, от които са направени ксерокопия. Библиог-
рафският списък включва 1118 описания. Темата беше разработе-
на от всички сътрудници в двата отдела.

Както и в предходни години, повечето от справките изискваха 
преглеждане на голям брой печатни и електронни справочници и на 
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много ретроспективни библиографии на български и чужди езици. 
По заявка на потребители от страната и чужбина (Норвегия, Полша, 
Франция и др.) бяха издирени и сканирани материали по определе-
ни теми – за Европейския център „Солидарност“ в Гданск бяха на-
мерени публикации, отразяващи стачките в Полша и създаването на 
профсъюза в българската преса; за bTV бяха проучени документи, 
свързани с проблемите на Българската православна църква, създа-
ването на алтернативни синоди, ролята на патриарх Максим и др.; 
бяха доставени сканирани копия от произведения на отделни автори 
за научни изследвания на учени от различни страни. Във връзка с 
проект „Млади учени“ на УниБИТ беше предоставена информация 
за издадените книги в периода 1878–1908 г.

На получените заявки от посолства (Американско, Азърбай-
джанско, Индонезийско, Арменско), културни институти (Гьоте 
институт, Националната библиотека на Таджикистан, библиотеки 
от страната), министерства, от Столичен инспекторат и Столична 
община, от фирми („Булгартабак-Холдинг“, „Крестън Бул Мар“ и 
др.), издателства, университети (НБУ, Софийски университет, Бур-
гаски свободен университет, УниБИТ, Национална художествена 
академия, НСА „В. Левски“, Шуменски университет и др.), медии 
(БНТ, bTV), както и от частни лица – преподаватели, докторанти, 
студенти, специалисти, беше отговорено в срок. Справки с правна 
тематика бяха предоставени на Главна прокуратура, Конституци-
онния съд, Софийски градски съд, съдилища в страната.

Продължиха заявките за цитирания във връзка с процедури 
за професори и доценти в НБУ, Софийски университет, болници 
и медицински университети от София и страната. Справките бяха 
свързани с цитирания както в специализираните чуждестранни 
бази, така и в български публикации, поради което се наложи да 
бъдат прегледани de visu голям брой научни списания, материа-
ли от конференции и монографии. Част от справките изискваха 
продължително издирване, предоставяне на списъци с цитирания 
в различни издания и откриване на H-index на авторите и Impact 
factor на списанията, в които те публикуват.

Общата сума от подготвените платени информационни 
продукти е 9893.10 лв. 

Част от справките са изготвени безвъзмездно за нуждите на 
различни институции, няколко не бяха заплатени от лицата, които 
са ги поръчали.

Към посочените продукти трябва да отчетем и 134 бр. справ-
ки по електронния каталог, извършени в направление „Специални 
колекции“, и 5533 бр. такива справки, извършени в направление 
„Библиотечно обслужване“.

Общият брой на всички справки, свързани с информаци-
онното обслужване, е 16 376.

Устна информация
Извършени са 6800 бр. устни справки и консултации. Те се 

разпределят по следния начин: 
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•  Устни справки – 5151 бр. Извършват се във всички направ-

ления, отговорни за обслужането и включват насочващи, адресни, 
справки за уточняване на библиографски данни и др. В направление 
„Библиографско и информационно обслужване“ са дадени 4620 
справки, в направление „Специални сбирки“ – 531 бр. справки.

•  Библиографски консултации – 1649 бр. В „Библиографско 
и информационно обслужване“ – 1557; в „Специални колекции“ – 
92 бр. 

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

Устната информация се предоставя основно при дежурства на 
информационното гише (298 раб. дни, вкл. събота), на регистра-
ционното гише, както и по телефона. 

Справочен апарат
Справочният апарат на Библиотеката включва поддържането 

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

•  Обработка на справочници: обработени нови – 283; сигни-
рани нови – 503, вмъкнати в каталога на справочниците – 768; пе-
риодични – 2 бр., пресигнирани стари справочници – 95, вмъкнати 
фишове на пресигнирани справочници – 174; редакция на катало-
га – 15 р.д.; преглед на нови книги – 12 р.д.

•  През август беше извършена и значителна работа по отчи-
сление на справочници от фонда на НБКМ: нови отчисления на 
справочници от Читалните № 4, № 5 и заемно гише; пресигниране 
на отчислените справочници, нанасяне на поправките, подрежда-
не в справочния склад и вмъкване на фишове в справочната каро-
тека – 91 т.; сигнатурна проверка на справочниците в БИО (ст. 63) 
и заемно гише (редакция, вмъкване на фишове в справочната кар-
тотека ) – 2464 т.; подреждане на стари отчислени справочници в 
справочния склад – 212 т.; преглед и пренареждане на справочния 
фонд на отдел „Правна и икономическа информация“; преглед и 
отчисляване на нормативни актове от българското законодателство 
– 100 т.; подготовка на Държавен вестник от 2011 г. за подвързия; 
преглед и отчисляване на нормативни актове на Република Италия 
– 7000 бр.; преглед и отчисляване на нормативни актове на Герма-
ния – 70 бр.; участие в бригада в с. Мещица – 4 р.д.


ü През изтеклата година бяха изпълнени всички основни 

задачи, свързани с информационното обслужване на локални-
те и дистанционни потребители на Библиотеката. Категориите 
потребители, които Библиотеката обслужва, се запазиха и през 
2012 г. Това са:



22
  български държавни институции – министерства, 

органи за местно управление, съдебна власт;
  дипломатически представителства у нас;
  болнични заведения; 
  научни и културни институти;
  неправителствени организации; 
  преподаватели и научни работници;
  издателства, медии; 
  студенти, специалисти и др. 

ü Подпомагането на самостоятелната работа на дистанци-
онните потребители, които се увеличават, беше осъществявано 
както чрез отговори на зададени въпроси, така и чрез актуали-
зиране на ресурсите на свободен достъп в рубриката „Полезни 
адреси в интернет“, достъпна от сайта на Библиотеката. 

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

ü Активното използване на публичния каталог от стра-
на на читателите доведе и до увеличения брой на адресните и 
справките за уточняване на библиографски данни, както и на 
справките, свързани с издирване на материали по определена 
тематика. 

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

ü Продължи активното използване на базите данни по 
абонамент.

ü Продължи квалификацията на сътрудниците, които 
извършват информационно обслужване, което гарантира ка-
чественото изпълнение на всички дейности. 

ü Общият брой на подготвените продукти и проведени 
търсения в различни електронни ресурси като цяло се запа-
зи, но се наблюдава увеличаване на фактографските справки, 
отговорите на писма (в повечето случаи съдържащи библиог-
рафски описания по зададена тема или насоки за самостоятел-
но издирване), както и на библиографското издирване с елек-
тронна доставка на документи, за сметка на леко намаляване 
на писмените тематични справки.

ü Значително увеличение се наблюдава в броя на устните 
справки и консултациите, извършвани от всички сътрудници, 
които осъществяват информационно обслужване. 
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Комплектуване и развитие на колекциите

През 2012 г. във фонда на Библиотеката са постъпили 9586 за-
главия в 9844 т. книги и 1566 заглавия в 38 678 бр. продължаващи 
издания. Във фонда на чуждестранните официални издания са по-
стъпили 555 заглавия в 608 т. книги, 80 заглавия в 150 т. годишни-
ци, 146 заглавия в 248 т. (496 броя) списания, 18 заглавия в 84 бр. 
електронни документа. Българските официални издания включват 
следните новопостъпили документи: книги – 248 заглавия в 289 т., 
служебни издания – 2 ретроспективно набавени заглавия. 

В сектор „Музикални издания“ новопостъпилите докумен-
ти са: книги – 103 заглавия в 103 т. (79 депозит, 7 дар, 17 обмен),  
продължаващи издания – 35 т. За обогатяване на музикалната ко-
лекция и през изтеклата година допринесоха редица дарители. 
Г-н Стефан Стайнов дари чуждестранни грамофонни плочи – 10 
албума, чиято обработка предстои. 

В сектор „Графични и картографски издания“ са постъпили 
271 графични издания, от които по начин на доставяне: депозит – 
152, обмен – 77, дар – 42; по вид – 271 албума. В картографската 
сбирка са постъпили само 9 документа, от които по депозит – 2, 
по обмен – 1 и дар – 6; по вид – 9 атласа. 

В сектор „Издания по библиотечно дело“ набавените доку-
менти са: книги – 107 заглавия/107 т. по депозит и обмен; продъл-
жаващи издания – 19 заглавия/24 т. текущо регистрирани – 197 
бр.; служебни и непубликувани документи – 4 заглавия/4 т. В края 
на годината бяха закупени 8 стандарта БДС ISO, като изборът бе 
съобразен с читателските търсения и съгласуван със секретаря на 
Научния съвет по отношение на темите и проектите, по които се 
работи в НБКМ. 

Комплектуването на фондовете в двете части на сектор „Ар-
хив на българските печатни и други видове издания“ се отличава 
със своя специфика. Самостоятелните документи, постъпили по 
депозит в Архива са само книги – 1816 б. ед., тъй като обработка-
та на останалите видове самостоятелни издания не започна пара-
лелно с книгите след въвеждане на новата система по обективни 
причини.

 В Архива на продължаващите издания постъпленията са:
– регионални и централни вестници – 27 747 б. ед.;
– списания, периодични сборници, годишници, бюлетини – 

4512 б. ед.;
– продължаващи издания на Брайл – 110 б. ед.;

Състояние на библиотечните фондове 
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– продължаващи издания на електронен носител – 29 б. ед.
 През 2012 г. са набавени 50 заглавия/50 т. книги и 261 загла-

вия/266 т. продължаващи издания – липси на основния фонд. На 
разположение на читателите са били 12 електронни бази данни 
(една повече от 2011 г.).

Комплектуване на документи на български език чрез депозит
През 2012 г. в основния фонд са постъпили 8539 заглавия/ 

8713 т. български книги по депозит. Депозирани и регистрирани в 
COBISS3 са 942 заглавия български продължаващи издания – цен-
трални и регионални вестници, списания и бюлетини в 32 031 бр. 
От началото на 2012 г. архивният екземпляр от продължаващите 
издания, постъпващи по депозит, се регистрира в отдел „Комплек-
туване на документи на български език“, сектор „Продължаващи 
издания“. Регистрирани са 1049 заглавия/30 030 бр. централни      
и регионални вестници, списания и бюлетини, Брайлови издания 
и CD.

Комплектуване на документи чрез покупка
През юли 2012 г. участвахме с проект в конкурсната сесия на 

Министерството на културата за финансова подкрепа на библио-
теките при обновяване на фондовете им с книги и други информа-
ционни източници по програма „Българските библиотеки – съв-
ременни центрове за четене и информираност“. С получените 
средства в размер от 40 000 лв. беше направен абонамент за чужди 
периодични издания и бяха закупени български и чужди книги за 
фондовете на Библиотеката. По този начин успяхме да продъл-
жим абонамента на 14 търсени от читателите и получавани дъл-
гогодишно заглавия като „Гардиан“, „Таймс“, „Фигаро“ и други, 
и да поръчаме 48 заглавия книги на английски, немски, руски и 
френски език. Това са монографии, справочни и енциклопедични 
издания с висока стойност. Със средства от този проект бяха за-
купени и български книги – 149 заглавия/402 т., предназначени за 
читалните на Библиотеката и международен книгообмен, както и  
8 стандарта БДС ISO в областта на библиотечното дело.

 През отчетния период беше направен абонамент и за бъл-
гарски продължаващи издания – 49 заглавия/76 т. за читалните и 
116 заглавия/ 513 т. за международен книгообмен. Радостно е да 
отбележим, че тази година абонаментът на периодичните издания 
беше платен своевременно, което безспорно ще повиши доверието 
на партньорите ни и ще съдейства за продължаването на доброто 
ни сътрудничеството.

Комплектуване на документи чрез международен книгообмен
През 2012 г. в направление „Комплектуване на фондовете“ се 

осъществяваше книгообмен с 99 библиотеки от 37 държави. По-
лучените книги по обмен са общо 822 заглавия/869 т. на стойност 
42 562 лв., което показва увеличение в сравнение с предишната 
година (681 заглавия/706 т. – 29 792 лв.) В резултат на много-
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годишното ни сътрудничество и прецизиране на критериите за 
подбор с най-важните ни партньори – националните библиотеки, 
престижни университети и културни институции, се стремим на-
бавените документи да бъдат с висока художествена стойност, в 
съответствие с профила на комплектуване и читателското търсене, 
като при това се поддържа балансът в обмена на документи. Бъл-
гарските книги, изпратени по линия на международния книгооб-
мен в чужбина, са 1560 заглавия в 1713 т. на стойност 36 754 лв. 
Съществуващата разлика в съотношението между получени и из-
пратени заглавия е обяснима със значително по-високите цени на 
чуждестранните издания.

И тази година списъкът на най-активните ни връзки е подо-
бен на миналите периоди. Международният книгообмен с библи-
отеките на Великобритания, САЩ, Япония може да бъде опреде-
лен като динамичен. Отново при изпращането на нашите пратки 
разчитахме на спомоществуватели. Възстановените позиции на 
коректен и равностоен партньор се изразиха в сериозна промяна 
на отношението на чуждестранните партньори – книгообменът ни 
с Британската библиотека в Лондон бе значим, а Университетската 
библиотека в Бъркли изпрати оферта за подбор на новоиздадени 
монографии от каталога на UCPress на стойност $550. 

През 2012 г. от англоговорящи страни са получени и регис-
трирани общо 216 заглавия/226 т. на стойност 16 772 лв.

Книгообменните взаимоотношения с основните партньори 
от Германия, Австрия и Швейцария се запазиха непроменени и 
се осъществяват предимно с Немската национална библиотека, 
Австрийската национална библиотека, Държавната библиотека 
в Берлин и Баварската държавна библиотека. С останалите биб-
лиотеки от немскоговорящи страни (като Академията на науките 
в Гьотинген и Института за Югоизточна Европа в Регенсбург) 
продължаваме обмена на продължаващи ресурси. През 2011 г. 
са получени и регистрирани във фонда на Националната библи-
отека общо по обмен и дар от немскоговорящите страни 259 за-
главия/272 т. библиотечни документи на стойност 23 216 лв. При 
направена статистика е видно, че в сравнение с 2011 г. обемът на 
постъпилите във фонда на НБКМ библиотечни документи от Ав-
стрия и Германия се е увеличил.

Фондовете на Библиотеката с документи на романски и други 
езици се попълваха и през изминалата 2012 г. основно по линия  
на международния обмен и чрез дарения. Получени и регистрира-
ни във фонда на НБКМ са 127 заглавия в 137 т. на стойност 
22 187 лв. на френски, италиански, испански, турски, гръцки и 
други езици. 

Френската национална библиотека, един от най-важните ни 
партньори в групата франкофонски държави, промени принципи-
те на книгообменните ни връзки поради ограничаване на разходи-
те. В следващите години обменът ни ще бъде само от монографии, 
издадени от самата Библиотека. Засега ще запазим пълнотата на 
обмен на френскоезични периодичните ресурси, но тези промени 
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ни изправят пред перспективата занапред набавянето на френски 
книги да става предимно чрез покупка.

В рамките на провежданата досега от нас културна политика 
е и поддържането на обмен с традиционните ни партньори от Бел-
гия, Испания и Италия.

Като проблем заслужава да се отбележи трудността, възник-
ваща при обработването на документи на гръцки и турски език. 
Както по линията на международния книгообмен, така и като да-
рения от частни лица и институции в последните години са полу-
чени стойностни документи, които се нуждаят от преценка и тран-
слитериране от специалист, с какъвто направлението не разполага.

При получаването на документи от Русия, Украйна, Беларус, 
Прибалтика, Закавказието и Средна Азия не се наблюдават проме-
ни. През отчетната година са набавени 367 заглавия/392 т. на стой-
ност 8533 лв. Около 80% от набавените документи са изпратени 
от Руската държавна библиотека в Москва, Националната библи-
отека в Санкт Петербург, ИНИОН, Академия на науките на Русия, 
ВГБИЛ. 

Неритмичен остана обменът ни и тази година с Азербайджан, 
Армения, Естония, Латвия, Литва, Казахстан и Молдова. Литера-
турата, издавана на съответните национални езици, се комплекту-
ва предимно в областта Булгарика, но въпреки езиковите ограни-
чения в някои от тези страни има авторитетни славистични среди 
и ще бъде жалко да застрашим обмена си с националните библио-
теки поради невъзможност да изпращаме своевременно подбрани-
те за тях български книги и периодика.

По отношение на книгообмена със славянските, балканските 
страни и някои страни от Източна Азия (Китай, Монголия, Виет-
нам) и Куба особена промяна в тенденциите не се отбелязва. През 
2012 г. от тези страни са набавени и регистрирани 90 заглавия/94 т.
на стойност 2160 лв., получени в рамките на международния кни-
гообмен. Отново най-активни партньори бяха националните и 
някои университетски библиотеки, тъй като изпратените от нас 
български документи представляват ценност за славистичните им 
колекции.

Книгообменът остава основен начин за набавяне и на чуждес-
транни продължаващи издания. През отчетния период те са 628 
заглавия вестници, списания, годишници и други продължаващи 
издания от 174 партньорски институции. През годината бяха полу-
чени и 37 нови заглавия, за които съответно бяха създадени библи-
ографски описания в COBISS3. 

Комплектуване на документи по вътрешен книгообмен
В отдел „Комплектуване на документи на български език“ се 

осъществява книгообмен с редица библиотеки и институции от 
страната. Основните ни партньори са Библиотеката на Софийския 
университет, повечето от регионалните библиотеки, музеи и архи-
ви. По вътрешен книгообмен през 2012 г. бяха получени 45 загла-
вия/95 т. книги и 6 заглавия/24 комплекта продължаващи издания. 
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Комплектуване на документи чрез дарения
Общото количество на дарените и регистрирани в електрон-

ния каталог през 2012 г. чужди книги е 355 заглавия/372 т. на стой-
ност 33 281 лв. Бяха получени значими дарения, като специално 
внимaние заслужава това на проф. Чарлз Грибъл, включващо 14 
монографии и продължаващото издание Slavic and East European 
Journal. То беше представено на сайта на Библиотеката и предиз-
вика интереса на читателите ни. Традиционно активни дарители 
на Библиотеката са много обществени организации и частни лица 
от Русия, Украйна, Македония, Сърбия и Румъния, Япония и Ко-
рея. Ценни дарения получихме от издателство „Просвета“ – Фран-
ция, Националния музей на Корея, посолството на Азербайджан в 
София и много други. През 2012 г. бяха получени като дар и много 
периодични издания. По проекта JDP се получиха 24 издания, от 
Френския културен център – 12, от Гьоте институт – 16 и др., кое-
то ни позволи да продължим да попълваме теченията им без пре-
късване.

Не ни забравиха и нашите български дарители, с голямата 
част от които поддържаме връзки вече дълги години. За основ-
ния фонд на Библиотеката са получени като дарение 33 загла-
вия/34 т. Дарените за международен книгообмен книги са 742 
заглавия/1695 т. Сред нашите дарители са издателства като „Боян 
Пенев“, „Просвета“, „Ентусиаст“, „Балкани“, национални и регио-
нални музеи, фондации и неправителствени организации, както и 
много частни лица – автори, издатели, спомоществуватели.

Регистрация и каталогизация на документи в системата 
COBISS3

И през 2012 г. работата по каталогизиране на постъпващите 
в различните колекции на Библиотеката документи се извършва-
ше в системата COBISS3. От колегите в отдел „Комплектуване 
на чуждестранни документи“ са създадени 1095 библиографски 
записа на чуждестранни документи (монографии и продължаващи 
издания) за ниво каталог, като тук са отчетени и редактираните за-
писи, в които се въвежда информация за много частни документи. 
Процесът на работа изисква и създаване на авторски записи за ли-
цата с авторска отговорност. След обучение на колегите от отдела 
в курс за създаване на записи в база CONOR, от октомври автор-
ските записи се създават в платформата COBISS3 база CONOR. За 
2012 г. общо в база AU и в база CONOR са създадени 995 авторски 
записа, като този процес бе съпроводен и със съответно издирване 
на информация от различни източници.

През целия отчетен период известна трудност представлява-
ше липсата в отдела на специалист по семантична обработка на 
документите, тъй като пълнотата на библиографския запис на ниво 
каталог включва и пълен семантичен анализ на съдържанието.

Освен книги в направлението се регистрират и постъпилите 
в Библиотеката чуждестранни продължаващи издания. За 2012 г. 
регистрираните броеве на постъпилите във фонда продължаващи 
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ресурси в COBIB са общо 6647 единици. Работата по обработва-
нето им изисква и създаване на нови полета, и извършване на те-
кущи редакции в записите. В системата COBISS3 бяха извършени 
и регистрации на 137 заглавия продължаващи официални издания, 
които постъпват във фонда като депозит от големите международ-
ни организации като ООН, ЮНЕСКО и др. 

Транспортиране на пратките за международен книгообмен
Проблемите с транспортирането на книги и периодика до на-

шите чуждестранни партньори датират вече от доста време, като в 
някои от предишните години сериозно застрашиха поддържането 
на книгообменните ни отношения, предизвиквайки неритмична 
размяна на литература и невъзможност за изпълнение на рекла-
мации и поръчки. За съжаление, поради липсата на сигурност за 
достатъчно финансиране на комплектуването в пълния обем, не-
обходим за една национална библиотека, сме принудени все така 
да разчитаме на книгообмена като основен начин за набавяне на 
чуждестранна литература в колекциите ни. Заслужава да се отбе-
лежи и фактът, че и нашите партньори, от своя страна, проявяват 
интерес и желание да притежават българска литература в своите 
фондове. Затова и през последната година през една значителна 
част от времето усилията на всички колеги от направлението бяха 
ангажирани в осигуряването на начини и средства пратките ни от 
книги и периодика да достигнат своите адресати.

Като резултат по-голямата част от експедираните през годи-
ната 1293 пратки са изпратени по нестандартен път, чрез дари-
тели, спомоществуватели и посредници, които бихме искали да 
отбележим.

За поредна година пратките ни до Америка бяха изпратени с 
дарени от „Америка за България“ средства. 

Колетите ни достигнаха Британската библиотека в Лондон и 
библиотеката в Оксфорд благодарение на г-жа Милена Везенкова, 
директор на училищата „Васил Левски“ и „Розова долина“, и лю-
безното посредничество на г-жа Снежина Мечева, говорител на 
Асоциацията на българските училища в чужбина и наш дарител. 
Благодарност за този успех дължим и на гл. ас. Младен Влашки, 
който превози колетите ни първоначално до Пловдив.

Ръководството и сътрудниците на фондация „Фридрих Еберт“ 
отново проявиха съпричастност и изключително разбиране към 
проблемите ни с изпращане на колетите до Германия, и фондаци-
ята осъществи целия процес по организацията и заминаването на 
голяма част от пратките с български книги и продължаващи изда-
ния за немските библиотеки.

Благодарение на авиокомпания „България Ер“ беше осъщест-
вена сложна акция по изпращането на 600 пратки до големите 
библиотеки в Русия, със съдействието на Културния институт на 
Министерството на външните работи, Посолството на България в 
Русия и Консулството в Санкт Петербург.
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Изключителен и основен начин за поддържане на книгооб-

мена с библиотеките от славянските и балканските страни при 
изпращане на подготвените пратки с български документи отново 
бе сътрудничеството с културните им представителства в София. 
Полският културен институт и Унгарският културен институт ока-
заха пълна подкрепа при транспортирането на цялата поща за на-
ционалните библиотеки на Полша и Унгария, а до Чехия книгите 
ни бяха транспортирани чрез Чешкия център и г-жа Вяра Кандже-
ва, директор на ИК „Борина“.

За изпращането на натрупаната в последните две години кни-
гообменна поща за Белград и Скопие помогна Дипломатическият 
институт на МВнР.

Разпределение на дарения за други библиотеки
През изминалата година в отдел „Комплектуване на българ-

ска литература“ бяха получени и разпределени за библиотеките в 
страната над 4000 т. български книги и периодика, дарени от бъл-
гарски автори, издателства и институции. По молба на наши съ-
народници в Австрия подготвихме и изпратихме около 200 книги 
в град Линц, където те ще станат част от българската колекция на 
градската библиотека. Като част от работата по ретроспективното 
попълване на фондовете на Библиотеката с липсващи български 
книги и периодика, бяха прегледани над 5000 т. литература от 
частни колекции и сбирки, и голяма част от непрофилните и ненуж-
ни за НБКМ издания бяха преразпределени за други институции.


Всички дейности по комплектуването се осъществяваха 

в тясно сътрудничество с колеги от различни направления – 
РДЦ, Ориенталски отдел, Специални колекции, Каталогиза-
ция, Булгарика, Обслужване на читатели и Финансовия отдел 
на Библиотеката. В изпълнение на основните задачи на струк-
турното звено през 2012 г. бяха набавени значителен брой до-
кументи с научна и информационна стойност, отговарящи на 
профила на комплектуване на Националната библиотека.

ü Направлението успешно осъществи работата по проект 
в рамките на програмата на Министерството на културата за 
финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фон-
довете им с книги и други информационни източници. 

ü Основните усилия на сътрудниците на отдела бяха 
насочени към запазване на нивото на обмен с библиотеките 
партньори, с които ни свързва дългогодишно сътрудничество.

ü Регистрацията на български и чуждестранни продъл-
жаващи ресурси в съответните звена на направлението се из-
вършваше качествено и в срок.

ü Създадените взаимоотношения със спонсори увели-
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чават удовлетвореността от активната работа на целия от-
дел. Ако проблемите, свързани с достатъчно финансиране на 
всички процеси в набавянето на български и чуждестранни 
документи намерят решение, работата по комплектуването би 
могла да бъде още по-ефективна, отговаряща на динамиката 
на културните процеси и промени и на водещата позиция на 
Националната библиотека като основен център на научна и 
културна информация.

Каталогизация 
   
След като в направление „Каталогизация“ беше постигната 

целта максимално бързо обработване и достигане до читателите 
на постъпилите в Националната библиотека библиотечни ресурси 
в рамките на един календарен месец, усилията бяха насочени към 
запазване на постигнатите срокове и повишаване на качеството на 
създаваните библиографски записи. 

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

– 9772 библиографски записи за каталог за монографии 
(книги, албуми, официални издания, дисертации, хабилитацион-
ни трудове) и нови заглавия продължаващи ресурси (9008 бр. – 
2011 г.);

– редактирани 18 208 библиографски записи за каталог       
(10 730 бр. – 2011 г.);

– класирани по УДК и предметизирани – 9820 т. книги, 
албуми, официални издания, дисертации, хабилитационни трудо-
ве и нови заглавия продължаващи ресурси (8768 т. – 2011 г.);

– редактирани – 4591 бр. класификационни индекси и пред-
метни рубрики (8379 бр. 2011);

– сигнирани монографии за основен фонд – 9100 т. (6249 т. – 
2011 г.);

– сигнирани монографии за архив – 9323 т. (6601 т. – 2011 г.);
– сигнирани продължаващи издания за основен фонд – 380 т.;
– сигнирани продължаващи издания за архив – 203 т.;
– сигнирани монографии за колекции – 2044 т. (675 т. – 2011 г.);
– изработени сигнатурни етикети – 4129 бр. (3131 бр. – 2011 г.);
– активиран статус за достъп на библиотечните документи в 

основен фонд в 6127 библиографски записа (8959 бр. – 2011 г.);
– редактирани 2184 бр. сигнатури на монографии и продъл-

жаващи издания (333 бр. – 2011 г.)
 През годината беше поет и допълнителен ангажимент за ка-

талогизиране на депозираните в Националната библиотека и необ-
работени през последните 3 години дисертации и хабилитационни 
трудове. В периода от 17.10. до 28.12.2012 г., бяха обработени и 
предадени в „Архив на българските печатни и други видове изда-
ния“ 180 т. дисертации и хабилитационни трудове.
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 Продължи редакцията на библиографските записи за про-

дължаващи издания в споделената библиографска база данни на 
Националната библиотека в системата COBISS.BG. За съжаление 
процесът е бавен, тъй като се извършва само от един служител, 
който изпълнява и други задачи.

Каталогизирани документи

Видове документи  Общо  Български  Др. кирилица  Латиница

Моногрофии  9479  9390   1   89
(книги, албуми, офиц.
издания, дисертации)
Продължаващи ресурси    293    262     31

   Всичко  9772  9652   1   120

 Създаване, контрол и редакция на бази данни

 Библиографска база данни COBIB.BG
 – създадени нови 9772 библиографски записа за каталог 

(9008 – 2011 г.);
 – редактирани 18 208 библиографски записа за български и 

чуждестранни библиотечни документи (10 730 – 2011 г.).

Нормативна база данни CONOR.BG
През 2012 г. беше извършено планираното конвертиране на 

контролните записи в база данни с имената на български и чуж-
дестранни автори във формат за контролни данни COMARC/A.

От 22.10.2012 г. започна работа по създаване на контролни за-
писи в база данни CONOR.BG.

В периода на подготовка беше извършена формална и съдър-
жателна редакция на около 12 000 контролни записа в база данни 
AU/ISIS, въведени 931 нови, установени и изтрити 325 дублетни 
записа.

18 служители преминаха квалификационен курс „Изграждане 
на база данни CONOR.BG“ и получиха права за работа в норма-
тивната база данни.

Беше извършена допълнителна паралелна проверка на вклю-
чените в традиционния служебен азбучен каталог имена на автори 
в нормативната база данни AU/ISIS и в библиографските записи в 
база данни COBIB.BG. Бяха установени някои несъответствия и 
липсващи сведения за автори в база данни AU/ISIS. Липсващите 
авторски записи са отразени в работни картотеки и сведенията от 
тях ще бъдат допълнително въведени в база данни CONOR.BG 
през 2013 г. 

Беше актуализиран и предоставен на всички колеги, работе-
щи в CONOR.BG, „Списък на източници, използвани в контролна-
та база данни“, с добавен номер на записа от електронния каталог.
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Конвертирани са 128 183 бр. контролни записа.
В края на 2012 г. база данни CONOR.BG вече съдържа 

130 493 бр. контролни записа и продължава да нараства много 
бьрзо (с около 600–900 записа месечно). 

Общо в нормативна база данни с имената на български и 
чуждестранни автори AU/ISIS/CONOR.BG са:

– създадени 5468 контролни записа за имена на български и 
чуждестранни автори (3172 – 2011 г.);

 – редактирани 30 355 контролни записа (4498 – 2011 г.).
 
 Контролен файл на предметните рубрики – база данни 

THES/ISIS 
 – създадени 119 нови предметни рубрики и подрубрики (47 

бр. – 2011 г.).
 Общият брой на записите в Контролирания речник на пред-

метните рубрики е 15 907.
 
 База данни „Звукозаписи“ (MUZA/ISIS)
 През 2012 г. продължи редакцията на библиографските 

записи в база данни „Звукозаписи“, за да може сведенията от 
всички полета в ISIS да бъдат прехвърлени адекватно при тяхното 
конвертиране в COMARC формат.

 До края на 2012 г. бяха редактирани общо 3787 библио-
графски записа.

 Паралелно с изграждането на електронния каталог продължи 
поддържането и на традиционните служебни каталози.

 – създадени и вмъкнати в традиционните служебни каталози 
са общо 17 581 бр. каталожни картички (от тях – 13 661 бр. 
в служебните азбучни каталози на книгите и 3930 бр. в тради-
ционния каталог на продължаващите издания);

 – пресигнирани – 6543 бр. каталожни картички (1829 бр. – 
2011 г.) ;

 – отразени липси за 9 т. документи, 77 т. многоекземплярни  
и 160 т. отчислени библиотечни ресурси.

 Разпределени, свързани с каталожни картички и предадени 
в основни фондове и специални колекции са общо около 11 000 т. 
библиотечни документа.

Допълнително, извън планираните задачи за 2012 г., започна 
редакцията на традиционния азбучен каталог на продължаващите 
издания, отлагана дълго време поради липса на персонал. Това 
е изключително полезно, тъй като редакция на този каталог не е 
правена повече от 10 години, а до приключване на редакцията на 
записите за продължаващи издания в електронния каталог той ще 
се ползва активно както от читателите, така и от служителите на 
Библиотеката.

 Продължи активното участие на служители от направление 
„Каталогизация“ в работата на Комисията по каталогизация към 
Съвета за интегрирана библиотечно-информационна система 
в Националната библиотека по всички въпроси, свързани с 
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правилното прилагане на нормативните и инструктивни доку-
менти в дейността по каталогизация.

През 2012 г. в рамките на проект „Виртуална библиотека – 
България“ беше извършено конвертиране на контролните записи 
в база данни с имената на български и чуждестранни автори във 
формат за контролни данни COMARC/A 

Общият брой на конвертираните записи е 128 183. 
Беше актуализиран „Списък на източниците, използвани в 

нормативната база данни с имената на български и чуждестранни 
автори“, с добавен номер на записа от електронния каталог и 
предоставен на служителите, работещи в CONOR.BG.

Бяха проверени 120 тестови записа за допускане до изпит за 
придобиване на права за работа в локалната библиографска база 
COBIB.BG на 4-има курсисти от Националната библиотека и 
беше подпомогната дейността на Национален център COBISS 
при провеждането на обучителни курсове.

Тествани бяха конвертираните допълнително БД „Български 
книги“ 2007 и дисертации 2006–2007 (BGDIS) и липсващия масив 
от БД „Български книги 1290–1991“ (BGRET). 

Актуализирана е информацията за системата от каталози на 
сайта на Националната библиотека.


ü През 2012 г. служителите в направление „Катало-

гизация“ продължиха да изпълняват основните си задачи, 
свързани с каталогизиране на постъпващите в Националната 
библиотека библиотечни документи, изграждане и поддържане   
на електронния каталог COBISS/OPAC; на нормативните 
бази данни с имената на автори и предметните рубрики и на 
традиционните служебни каталози. 

ü В резултат на създадената единна структура в отдел 
„Каталогизация“ и гъвкава организация на работните 
процеси, направлението се стабилизира като състав и 
продължи да изпълнява успешно своите основни задачи.

ü Продължи да нараства броят на създаваните библио-
графски записи в електронния каталог, доказателство за което 
са посочените в отчета количествени данни.

ü Паралелно с основните дейности беше поет допълни-
телен ангажимент, свързан с изпълнението на проекта 
„Виртуална библиотека – България“. Започна библиограф-
ската, семантична и техническа обработка на депозираните 
в Националната библиотека и необработени през последните 
3 години архивни екземпляри дисертации и хабилитационни 
трудове.
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ü Нов момент в работата на направлението беше 

преминаването към работа с новия машинен формат за кон-
тролни данни COMARC/A и създаване на контролни записи 
с имената на български и чуждестранни автори в база данни 
CONOR.BG . Това наложи допълнителна квалификация на 
служителите, необходима за получаване на права за работа и 
бързо усвояване изискванията на новия формат. 

ü Нерешен напълно остава проблемът с редакцията 
на библиографските записи за продължаващи издания в 
електронния каталог. Процесът е бавен поради големия 
обем работа, необходимостта от извършване на многобройни 
справки и допълнително създаване на записи за липсващи 
заглавия в конвертираната база данни. Досега дейността се 
извършва от един служител, който е зает и с други задачи. 
Така иформацията за фонда от продължаващи издания в 
Националната библиотеката продължава да е непълна, а това 
затруднява ползването им макар да са търсен източник за 
актуална информация.

ü Наблюденията върху изпълнението на основните 
задачи и отговорности на направление „Каталогизация“ 
показва, че интензивността и динамиката на работа е 
значителна и броят на служителите е все още недостатъчен. 
Необходимо е да бъдат назначени млади сътрудници, които да 
бъдат обучавани и подготвяни през следващите години.

ü Въпреки затрудненията определеният срок за 
каталогизиране и предаване за ползване от читателите на 
постъпилите в Националната библиотеката библиотечни 
документи в рамките на един календарен месец беше спазен.

Опазване на библиотечните фондове
 
В направление „Консервация, реставрация и опазване на фон-

довете“ и в „Копирния център“, както и в останалите направления 
и отдели, съхраняващи и обслужващи с фондове, се изпълняват 
основните задачи, свързани с профилактиката и съхранението им. 
Направлението „Консервация, реставрация и опазване на фондо-
вете“ е водещо по отношение на съхранението и опазването на 
книжовното наследство. 

Към всеки документ, постъпващ за реставрация и консервация 
се прилага индивидуален подход – анализ и диагностика на състоя-
нието и подбиране на най-подходящия метод на реставрация.

В направлението постъпват материали за реставрация основ-
но от направление „Ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство“.

През 2012 г. от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на 
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НБКМ са постъпили ръкописи за реставрация 637 бр. листове. 
Продължава поетапната проверка и анализиране състоянието на 
фрагменти от сбирката на ръкописите. Изработените предпазни 
папки се поставят в кутии в хранилището. Работата ни в тази на-
сока продължава. 

През отчетната година по програма „Осинови книга“ беше из-
работен ръкопис № 4 на ЦИАМ, както и подвързан в направление-
то ни. Предстои изработването на специална архивна кутия.

Във връзка с изложбата на ръкописи и старопечатни книги на 
Националната библиотека на Армения бяха прегледани витрини-
те и приготвени за експонатите. На ръкописа, който участваше от 
наша страна, беше направена профилактика и подготовка за екс-
пониране.

От старопечатната сбирка са постъпили и реставрирани 8488 
бр. листове. Голяма част от книгите бяха в тежко състояние. За от-
четния период работата продължи по консервиране и реставрира-
не на книги от колекциите, които се съхраняваха в хранилищата в 
Подгорие. Приключи работата по книгите от тази колекция, които 
в по-голямата си част бяха със стари и масови подвързии. Всички 
бяха подвързани като колекция с изкуствена кожа за подвързия.

По програма „Осинови книга“ бяха изработени предпазни 
кутии от архивен картон по зададен образец във Военното изда-
телство, които бяха необходими за съхранение на фрагментите от 
ръкописи.

Във връзка с честването на библиотеката в Добрич беше рес-
таврирана старопечатна кника и изработена художествена папка 
от кожа, която им беше подарена.

Отдел БИА – 3456 бр. листове. Документите, постъпили от 
отдела, се нуждаеха от спешна реставрация. В сравнение с ми-
нали години през изтеклата 2012 г. почти всички документи бяха 
хидролизно разрушени от наличието на плесени, обезцветявания, 
вероятно от топлинни и термични въздействия. Почти на всички 
документи хартията беше в състояние на напреднала оксидация. 
Документите, които са като дневници, тетрадки и тефтери бяха с 
много деформирани подвързии и големи липсващи части от под-
вързиите. На всички бяха възстановени оргиналните подвързии и 
етикети. От сбирките на БИА много често постъпваха единични 
документи, не за цялостна реставрация, а за поправки.

От отдел БИА постъпиха снимки, някои от тях за малка рес-
таврация и консервация. Силно замърсена, липсващи части и на-
чупена подложка на снимка от Балканската война „Военна болни-
ца в София“ беше реставрирана по спешност. Фотографията беше 
поставена в полиестерен плик за съхранение.

В направлението беше реставрирана и консервирана ръкопис-
ната част на „Житията на Раковски“, които се съхраняват в сейфо-
вете на БНБ.

През юни на отчетния период бяха прегледани и изработени 
предпазни папки за документи на Левски, които взеха участие в 
изложба, организирана от Народното събрание. На личното теф-
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терче на Левски бяха подменени разделителните листове, които 
също се съхраняват в БНБ.

Отдел „Ориенталски сбирки“ – реставрирани 6042 бр. листове. 
Документите се подбират и проучват от сътрудниците на отдела. 

При предварителната проверка и оценка на колекцията ръко-
писи на Ориенталския отдел бяха отделени ръкописи за реставра-
ция и ръкописи за консервация. На ръкописите за реставрация – 
16 бр., беше направена цялостна оценка на състоянието. Установи 
се, че хартията е в състояние на напреднала оксидация, има фик-
сирани петна от органичен произход, окислителните продукти са 
навлезли дълбоко в структурата на влакната, което налага тяхното 
химическо почистване и деацидификация. Мастилата (черни и 
червени) са тушови, силно разливащи се, а на места, в резултат на 
естественото стареене на хартията, текстовете са разляти и трудно 
се четат. Една част от ръкописите бяха с кожени подвързии, а дру-
га част от тях бяха без подвързии. По-запазените подвързии бяха 
почистени и омекотени и се използваха при новото подвързване, 
а останалите след консултация със сътрудниците на отдела бяха 
подвързани според датировката им с естествена и изкуствена кожа 
за подвързия.

Проверката и анализа на състоянието на ръкописите на отдел 
„Ориенталски сбирки“ ще продължи и през 2013 г. с оглед тяхното 
по-добро съхранение и опазване на информационното им съдър-
жание.

Във връзка с посещението на грузински специалисти, бяха 
реставрирани по спешност фонд „Чълдърь“.

Направление „Библиотечно обслужване“ – реставрирани 
4489 бр. листове.

 През 2012 г. в направлението ни постъпи периодика от среда-
та на ХІХ в. до края на ХХ в., чиято хартия беше силно окислена, 
деструктирана и замърсена. Книгите, поради голямото им търсе-
не, бяха в много тежко състояние, със силно чупливи и пожълтели 
листове. След реставрацията им бяха върнати в отдела.

Продължава и реставрацията на колекцията на стенографски-
те дневници на IV обикновено народно събрание. На тях им беше 
приложен методът за масова консервация – ламинация. След кон-
сервацията бяха върнати в направлението за дигитализация, след 
което ще бъдат подвързани. 

През 2012 г. беше закупен ламинатор за топла ламинация от 
ново поколение за силно разрушени документи. Беше въведен в 
пробна експлотация и тази напълно нова технология предлага по-
съвършен и по-щадящ начин на реставрация на документи от този 
тип. Машината е с висока производителност и лесна за обслужва-
не, което ни доближава до европейския начин за разрешаване на 
този тип проблеми.

Направление „Специални колекции“
– отдел „Картографски, графични и музикални издания“ – 

100 бр. реставрирани листове.
В направлението постъпиха силно разрушени графики в ре-
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зултат на термични и топлинни въздействия. По време на водната 
обработка се наложи отделяне на оригиналите от подложките. 
След задължителната им деацидификация се приложи методът   
на реставрация – листоотливане с едновременно дублиране.

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

Външни поръчки 
През отчетната година бяха изпълнени следните външни по-

ръчки за реставрация и консервация: 
– Летопис на Държавната мъжка гимназия „ Княз Борис“ в Русе
Документът бе с оригинална подвързия – червена кожа с по-

златени орнаменти. Страничните обрези и гърбът на подвързията 
бяха ожулени и с наранявания, малки липсващи части по ръбове-
те. Книжното тяло беше частично откъснато от гърба. На отделни 
места по книжното тяло имаше тиксо-лепенки.

Основно беше реставрирана кожената подвързия, а на книж-
ното тяло бе извършена частична реставрация. 

– Документи на музея в Търговище
 1. „Акт за изграждане на паметника на падналите за Родина-

та войни от гр. Търговище и околията – 3 октомври 1937 г.“
 2. „Акт за изграждане на паметника на падналите за Родина-

та войни от гр. Търговище и околията – 7 април 1938 г.“
 3. „Списък на падналите за Родината войни от гр. Търговище 

и околията“.
 Документите са в изключително тежко състояние. Това са 

оригинали, намерени в основата на местния Военен паметник 
през 60-те години на ХХ в. Поставени са през 1938 г. в основите 
на паметника в съд с масло. Документите са омаслени неравно-
мерно, което е довело до деструкция на хартията в участъците, 
където не е омаслена. При прегъването им са разкъсани на пар-
чета. Изписани са с черни и червени тушови мастила. На места 
текстът е повреден и трудночетаем. Има малки липсващи части и 
на местата с разкъсвания е силно повредена хартията. В маслото, 
в което са били потопени документите, е имало и някаква добавка 
(от неизвестен характер), която допълнително е увредила хартия-
та и я е оцветила. Станала е чуплива и лесно се разпрашава.

Наложи се продължителна обработка с органични разтвори-
тели, последваща деацидификация и реставрация – класически 
способ и листоотливане. Изработена бе и предпазна папка от ар-
хивен картон за тяхното по добро съхранение.

– „Сборникь либретто для пластинокь пишущий Амуръ“, 
Москва 1912 г. – постъпил в направлението от Московски култур-
но-делови център Дом на Москва в София. Книгата е реставрира-
на, консервирана и подвързана.

 Звено Подвързия – резултатите от работата на звеното са 
представени в приложената таблица – вж. Приложения.
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Профилактика на фондовете в хранилища и читални 

зали. „Дезинфекция“ 
През 2012 г. бе проведена задължителна профилактика на 

29 400 линейни метра от фондовете на „Книгохранение“ и 5600 
линейни метра от фондовете на читалните зали.

Обезпрашаването на хранилищата и читалните зали през 
2012 г. продължава с двете професионални машини Rainbow, с   
което чувствително се подобрява микроклимата в хранилищата.

Със съдействието на сътрудниците на отдел „Ориенталски 
сбирки“ основно бяха почистени всички ръкописи в отдела, бяха 
отворени, почистени и обезпрашени всички големи кутии с архив-
ни материали.

След ремонт на Читалня № 1 звено дезинфекция участва ак-
тивно в почистването, дезинфекцията и подреждането на подръч-
ния фонд.

По време на лятната проверка заедно с направление „Обслуж-
ване на читатели“ се извърши профилактика на хранилищата в 
„Изгрев“.

През 2012 г. беше продължен договорът за дезинсекция и 
дератизация на сградата на Библиотеката с фирма „Пали Пест 
Протект“. Съгласно договора фирмата извършва текуща дезинсек-
ция и дератизация, три пъти в годината, в сградата на Библиоте-
ката, с което не се покриват изискванията за текущия контрол на 
хигиената в сградата, но такива са финансовите възможности. 

Температурно-влажностният режим в хранилищата се под-
държа автоматично от климатична инсталация. 

Копиране на библиотечните документи
Общо през годината бяха изработини 463 754 хартиени копия,
от които:
– 432 614 – за нуждите на потребителите;
– 8710 – за опазване на библиотечния фонд;
– 22 430 – за служебни цели;
– 13 333 – дигитални копия.
През текущата година Центърът работи с пет копирни машини 

и един бук скенер. Центърът разполага с:
Аналогова копирна машина MINOLTA EP 6001 – 1 бр.
Цифрова цветна копирна машина MINOLTA BIZHUB C350  

– 1 бр.
Цифрова черно-бяла копирна машина MINOLTA BIZHUB 750 

– 1 бр.
Цифрова черно-бяла копирна машина MINOLTA BIZHUB 500 

– 1 бр.
Цифрова черно-бяла копирна машина MINOLTA BIZHUB 283 

– 1 бр.
 Скенер за книги i2s COPIBOOK RGB – 1 бр.
 Центърът разполага също и с компютърна конфигурация за 

сканиране на документи (черно-бяло, цветно), и компютърна кон-
фигурация за цифрово заснемане на нестандартни формати.
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ü Осъществена е добра координация между направлени-

ята, от които постъпват материали за реставрация.

ü По програма „Осинови книга“ спешно беше реставри-
ран ръкопис на ЦИАМ № 4.

ü Продължи работата по оценката на състоянието на 
фрагменти от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“. Също 
така продължи работата по подмяна на папките за съхране-
ние.

ü През отчетния период беше закупен и пуснат в дейст-
вие ламинатор от ново поколение, внос от Германия, с който 
става възможно реставрацията на документи, изписани върху 
хартии с високо съдържание на дървесинна маса. За целта от 
фирмата бяха обучени двама служители.

ü Продължаващите заглавия и книгите, издадени до    
2000 г., които се съхраняват на свободен достъп в направле-
ние „Библиотечно обслужване“, са в крайно тежко състояние. 
Голяма част от тях се нуждаят от спешна реставрация, която 
вече е възможна при въвеждането на новата технология за ла-
минация на този вид документи, но трябва да се доставят скъ-
по струващите консумативи.

ü Необходимо е да се направи оценка на физическото и 
химическо състояние на Възрожденската периодика в отдел 
„Ръкописи и старопечатни книги“, след което да се пристъпи 
към реставрация с възможностите, които вече ни осигурява 
въведената нова технология.

ü Поръчките за копиране на документи винаги се изпъл-
няват в срок и с високо качество.
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Национална библиография на България

Основните задачи, които изпълнява направление „Национал-
на библиография“, са свързани с контрола върху спазването на За-
кона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и дру-
ги произведения; получаването, разпределянето и изпращането на 
депозираните екземпляри на определени библиотеки в страната; 
създаване на бази от данни; изработване на изданията от текущата 
и ретроспективната национална библиография; статистическото 
отчитане на издателската продукция на България; присъждането 
на международните стандартни номера на книгите, продължава-
щите и нотните издания; изработването, методическото ръковод-
ство и редакцията на самостоятелни библиографски указатели; 
сътрудничеството в международните системи ISBN, ISSN, ISMN 
и Index Translationum; участието в подготовката на библиотечно-
библиографски стандарти, класификационни схеми и други видо-
ве нормативни документи. 

Основни и специфични дейности:
Контрол върху приложението на Закона за задължително 

депозиране на екземпляри от печатни и други произведения

През 2012 г. по депозит в НБКМ бяха разпределени 325 031 
б.е. (от тях б.е. във фондовете на НБКМ – 80 151, а 244 880 б.е. са 
изпратени на депозитните библиотеки в страната). 

Допълване на библиографски записи за машинен каталог 
и ТНБ (във формат COMARC/В)

•  библиографско описание на книги:
 – формално описание – 3393 кн.; 
 – семантична част на описанието (класиране и предмети-

зиране) – 3829 кн.;
•  създаване, допълване и редактиране на записи за имената 

на лица – 6620 записа;
•  допълване и редакция на записи на монографични серии – 

70 записа;
•  библиографско описание и класиране на нови заглавия 

продължаващи издания – 174 записа;
•  на статии от списания, периодични сборници и вестници – 

8596 б.з.; 
•  редактиране на old записи на книги в машинен каталог – 

780 б.з.;

Дейности с национална отговорност
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•  редактиране на old записи на продължаващи издания – 

изработване на таблица за проверка на заглавията и ISSN – 201 
заглавия продължаващи издания за Серия 5 и 6 и базата на катало-
гизация. Нанесени верни ISSN в 263 записа в базата на каталоги-
зация, проверка на заглавия и ISSN на продължаващи издания за 
Регионална библиотека – Благоевград – 38 загл.; 

•  редактиране на old записи на статии в машинния каталог 
– 6173 записа на статии. 

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

външни потребители) – 792 бр.; 
•  писмени справки за външни потребители – 39 бр. 

Бяха изработени задания за:
•  структуриране и актуализиране на издания, за статистиката, 

извеждане на файлове за бюлетините на ТНБ и др.; 
•  допълване и корекция в локалните таблици на системата 

COBISS.BG и на приложенията G и H към формат COMARC/B;
•  тестване и корекция на програмата за извеждане на теку-

щия и годишния кумулативен библиографски указател Серия 1   
на ТНБ;

•  извеждане на данни за международния библиографски 
справочник Index Translationum;

•  извеждане на данни за Publishrs international ISBN directory 
и изпращане.

 
Подготовка и издаване на текущи, годишни и ретроспек-

тивни библиографски указатели
През 2012 г. не бяха подготвени текущи и годишни издания 

на ТНБ.

Изработване на ретроспективни и самостоятелни библи-
ографски указатели:

Показалец на изданията, преведени от чужди езици към 
„Български книги. 1878–1944“ – бяха направени коректури и на-
несени поправки. Изданието беше отпечатано.

Персонален библиографски указател „Никола Вапцаров“, 
Ч. 2. 

Бяха направени допълнения и прегледани материалите в раз-
дел „Н. Й. Вапцаров в чужбина“, редактирани са отделните части, 
извършена е съществена част от работата по показалците.

Персонален библиографски указател „Васил Левски. Биб-
лиография 1986–1993. Книги и единични листове 1994–2012“ – 
беше изработена основната част, съставен именен показалец и 
обяснителни бележки. Бяха редактирани и прегледани коректури-
те. Изданието е отпечатано.
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Издателска дейност
През годината не са издавани бюлетини на ТНБ. 
Бяха издадени самостоятелни библиографски указатели: 
  Показалец на изданията, преведени от чужди езици към 

„Български книги. 1878–1944“;
  Персонален библиографски указател „Васил Левски. Биб-

лиография 1986–1993. Книги и единични листове 1994–2012“.

Национални агенции за ISBN, ISSN и ISMN
Направлението „Национална библиография“ чрез национал-

ните агенции за ISBN, ISSN и ISMN традиционно участваше в 
изграждането на международните системи на книгите, нотните 
издания и продължаващите издания, получили международен 
стандартен номер. Текущо беше изпращана информация в Бер-
лин, Лондон и Париж за различните видове документи, правени са 
корекции на библиографските записи, редакция на базите данни 
и др. Националните агенции участваха във всички анкети, които 
правят международните центрове, отговаряха на запитвания и на 
други национални агенции.

В Световния библиографски справочник на преводите на  
държавите членки на ЮНЕСКО и международната база данни 
Index Translationum страната ни е представена с подготвените    
и транслитерирани заглавия на преведените самостоятелни доку-
менти през 2011 г. – 2768 б.з. За 2012 г. бяха въведени и подготве-
ни 869 б.з. 

В Международната агенция за ISBN беше изпратена трансли-
терираната база данни с адресите на издателствата: нови адреси на 
издателства – 160 бр., променени адреси на издателства – 2380 бр.

В националната агенция за ISSN бяха обработени документи-
те от съвещанията, проведени през годината, беше изготвен отчет 
за дейността на Националната агенция. През 2012 г. сътрудникът 
от Националната ISSN агенция участва в срещата на Директорите 
на ISSN центровете, проведена в Лисабон. Беше изготвен доклад 
за участието в международната среща.

Беше водена кореспонденция с международната агенция за 
ISMN, подготвен бе и е изпратен в международния център регис-
тър на българските издатели в системата ISMN. Изготвен беше 
отчет за дейността на Националната ISMN агенция. През 2012 г. 
сътрудникът от Националната ISМN агенция участва в годишното 
събрание на Международната агенция ISMN, проведено в Киши-
нев и беше изготвен доклад за участието.

По проекта „Виртуална библиотека – България“:
•  бяха актуализирани решенията за редакция на конвер-

тираните библиографски записи на български книги за периода 
1878–1991 г.;

•  съставени бяха и предадени отчети от тестването на про-
грама за извеждане на библиографски указател за Серия 1. Бъл-
гарски книгопис от сводната библиографска база данни COBIB;
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•  бяха съставени и предадени отчети от тестването на кон-

вертирани бази данни за: книги от 2007 г. и част от 1290–1991 г.; 
дисертации от периода 2006–2007 г.; 

•  проведен беше изпит за получаване на лиценз за работа  
в системата COBISS.net (използване на софтуер COBISS3/Ката-
логизация – основен). 

Проект Изграждане на онлайн база данни UDC Summary. 
Беше завършено цялостното изграждане на базата данни на 

български език и са въведени поправките и допълненията на кла-
сификацията от 2011 г. Базата данни съдържа 2600 основни индек-
са, 273 примера и 643 полета за термини, включени към основни-
те индекси.

За повече информация вж.: http://www.udcc.org/udcsummary/
php/index.php?lang=bg

Контрол върху изпълняването на Закона за задължител-
ното депозиране

Бяха набавени издания в резултат на извършването на кон-
трол по Закона за задължителното депозиране на печатни и 
други произведения: книги – 6458 загл., продължаващи издания – 
3558 б.е.

Книгоиздаване и печат (статистика на книгоиздателската 
дейност): 

•  текущо беше въвеждана, кодирана, редактирана и предава-
на статистическата информация за книгите в НСИ: за 2011 г. пре-
дадени – 6358 б.з., а за 2012 г. – 3605 б.з.;

•  текущо беше въвеждана, редактирана и предавана статис-
тическата информация за продължаващите издания – 1233 б.з.;

•  работа в речника на базата данни за книги и продължаващи 
издания и кодиране на информацията.

 
ü Паралелно с основните си дейности направлението из-

пълняваше и допълнителни ангажименти, свързани с изпъл-
нението на проектите: „Виртуална библиотека – България“ и 
„Изграждане на онлайн база данни UDC Summary“:

ü  Проект „Виртуална библиотека – България“ – беше по-
вишена квалификацията за работа в системата COBISS.net, 
бяха изработени методични и инструктивни материали, за-
сягащи вида на документите и цялостната им регистрация 
в електронния каталог на Библиотеката и в Националната 
библиография, тествани бяха програми за извеждане на биб-
лиографски указатели от сводната библиографска база данни 
COBIB.BG и бяха обобщени резултатите от дейността. 

ü Проект „Изграждане на онлайн база данни UDC 
Summary“ – беше завършено цялостното изграждане на базата 
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данни на български език и бяха въведени поправките и допъл-
ненията на класификацията от 2011 г. Базата данни съдържа 
2600 основни индекса, 273 примера и 643 полета за термини, 
включени към основните индекси.

ü През годината една част от сътрудниците в направ-
лението се подготвиха и явиха на квалификационни курсо-
ве за използване на формат COMARC/B и квалификацио-
нен курс за изграждане на база данни CONOR.BG (формат 
COMARC/A): сертификат за работа получиха 13 сътрудници.

ü Проблемите с контрола по депозирането продължиха и 
през 2012 г. Най-общо те се свеждат до следното:

  ü недостатъчен е броят на сътрудниците, които от-
говарят за контрола по Закона за задължителното депозиране 
на печатни и други произведения. За сведение ще отбележа, че 
набавените издания в резултат на извършването на този кон-
трол през годината е 6458 загл. книги (с 2260 повече от 2011 г.) 
и 3558 б.е. продължаващи издания;

   ü липсва достатъчно място за складирането на 
документите, за които още няма решение за описание – нотни, 
картографски издания и такива, отделени за база данни „не“. 
Мястото за съхранение на дисертационните и хабилитацион-
ните трудове също остава под въпрос.

ü След въвеждането на интегрираната система COBISS 
библиографските описания на статиите от ежедневните вест-
ници започнаха да се изработват в рамките на деня на полу-
чаването им, а на седмичниците и вестниците по депозит – в 
рамките на 2 седмици от деня на тяхното получаване.

ü През годината бе извършена сериозна консултантска и 
справочна работа в следните области: определяне на вида на 
документите, библиографско описание, класиране и предме-
тизиране, оформление на изданията, изработване на библиог-
рафски указатели и др.

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

Ръкописно-документално и книжовно наследство

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

За 2012 г. направлението извърши значителна по обем рабо-
та с качество на европейско ниво в редица области, свързани с 
комплектуването на оригинални материали; научно-техническа 
обработка на фонда; научноизследователска дейност; дейности 
по реставрация и дигитализация на фонда с оглед на по-пълно и 
ефективно използване; справочна и консултантска дейност; меж-
дународна, маркетингова и рекламна дейност.

Сред приоритетите на НБКМ беше изграждането на Диги-
талната библиотека, през изтеклата година особено активно бе 
попълван кабинетът „Продължаващи издания“ с метаданните към 
дигитализирани вестници от периода на Възраждането.

- Беше извършена редакция на ретроконвертираната база на 
българските старопечатни книги 1806–1878 г. в COBISS, както и 
издирваческа работа, свързана с обогатяване и прецизиране на ав-
торските файлове; 

- Същата база беше дигитализирана (подбор на подходящи ек-
земпляри и описване след дигитализацията).

През годината беше извършена работа по следните приори-
тетни теми:

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

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

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

талски отдел. Т. І;
- Българското националнореволюционно движение 1856–1912 г.;
- Яворов и Македония;
- Опис на украсените славянски ръкописи от Народната биб-

лиотека. Т. 1 – Музикално-ръкописното наследство на Рилския ма-
настир. Славянски музикални ръкописи;

- Жизнено пространство, инфраструктура и население в Ни-
кополския санджак според османските регистри от ХVІ век; 

- Каталог на източните ръкописи. Т. VІ; 
- Юбилейният сборник, посветен на проф. дфн Боряна Христова;
- Приписки в българските старопечатни книги (1806–1878 г.) 

(от фонда на НБКМ). Ч. 1. 1806–1850; 
- „Тракийските българи в българския възрожденски периоди-

чен печат“; 
- Опис на украсените ръкописи в НБКМ; 
- Здравно дело и здравеопазване. 
Беше извършена забележителна работа по съхранението, раз-

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

Обслужване на читатели и ползване на колекциите
Проследявайки предвидените по план и отчетените материа-
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ли за 2012 г., се наблюдава, значително увеличение на ползваните 
архивни документи. При ръкописите броят също е увеличен, което 
се дължи на завишения брой Ориенталски ръкописи, преглеждани 
за идентификация и обединяване на фрагменти от служителите 
на Ориенталския отдел. Ползвани са по-малко снимки. Тук оказва 
влияние увеличаващият се брой снимки, качени в Дигиталната 
библиотека. Забелязва се намаление на поръчаните книги и перио-
дика спрямо 2011 г., но трябва да се има предвид, че читалнята 
беше затворена по технически причини (от 07.02. до 21.02. 2012 г.). 
Също така една част от периодиката е налична и в другите читал-
ни, където може да се ползва. 

Има ръст в ползването на архивните документи, ръкописи, 
старопечатни, редки и ценни издания. 

Особено е нараснал броят на дигитализираните копия, както 
за читатели, така и за Дигиталната библиотека.

Информационно обслужване
Беше извършена голяма като количество и от изключително 

качество справочна, информационна и експертна дейност. Бяха на-
правени справки за държавни институции като Народно събрание, 
ДА „Митници“, Министерство на културата, Министерство на 
външните работи и др.; за преподаватели и докторанти; за читате-
ли и студенти; за работа на колеги в Библиотеката; за идентифика-
ции на отделни книги на музеи и др. 

Комплектуване, каталогизация и организация на фондовете
През изтеклата година са набавени чрез дарения пет книги 

(1R, 1Rфр, 2Rл, 1Rр), Сборник от слова и поучения от втората 
половина на ХІХ в. и 5 бр. CD, съдържащи дигитално заснети 
палимпсестни листове от ръкопис 880 на НБКМ. Особено ценно 
е дарението на д-р Илко Пенелов, което включва две латински из-
дания на произведения от Тацит и Петрарка, издадени съответно 
през 1672 г. и 1613 г., както и френско издание на Ж.-Ж. Русо от 
1792 г. 

През изтеклата година като дар от Македонския институт в 
София постъпиха два документа на османотурски език – свиде-
телства за самоличност от 1904 г. на две лица от Петричко и една 
диплома за калиграфско майсторство на арабски език. 

Бяха приети като откупка още 30 документа, свързани с исто-
рията на Тетевен (хюджети и текстови тапии за имоти и данъчни 
удостоверения) от втората половина на ХІХ в. 

В резултат от реставрирането на ръкописи и установяването 
на стари, незаведени наличности при проверката на фонда, към 
сбирка „Ръкописи“ бяха прибавени следните фрагменти, удостове-
рени чрез Констативен протокол на Комисията от 11.12.2012 г.: 14 
полулиста от еврейски ръкопис, извадени от НБКМ Gr. 118, при-
близителна датировка ХІV или ХV в. (Инв. № НБКМ 1/2012); 1 л. 
пергамент, ХІІІ в., с част от служба, от ръкопис НБКМ 903 (Инв. 
№ 2/2012); 7 л., от подвързията на НБКМ 775 (Инв. № 1/2000); 
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Синодално решение на Вселенския патриарх Йеремия І от 1530 г., 
пергамент, стар Инв. № 247 от 1917 г., неоткрито в запазените ин-
вентарни книги и неправилно сигнирано НБКМ Gr. 149 (нов Инв. 
№ Gr. 1/2012); 1 л. с част от служба, вероятна датировка ХV–ХVІ в., 
отделен от М. Стоянов в папката „Малоценни фрагменти“ (Инв. 
№ Gr. 2/2012). 

Бяха подредени азбучно и хронологично и инвентирани голя-
мо количество документи. 

Специални колекции
Важна насока в работата на направление „Специални 

колекции“ беше въвеждането на съвременни форми на библио-
течно-информационно осигуряване, разкриването на богатите и 
уникални фондове на НБКМ от специални видове издания чрез 
дигитализация на колекциите и изграждане на информационни     
и пълнотекстови БД.

В качеството си на Европейски документационен център 
(ЕДЦ) в рамките на европейската информационна мрежа Europe 
Direct и Информационен компонент към ООН сектор „Официални 
издания“ има съществен принос за постигнатите положителни ре-
зултати от направлението през изтеклата година. 

В допълнение към отразените в останалите раздели на отчета 
направлението отчита и следните по-важни постижения:

•  В сектор „Архив на българските печатни и други видове 
издания“ започна обработката на продължаващите издания в съот-
ветствие с новата „Инструкция за пътя на продължаващите изда-
ния за Архива“. Сигнирането на самостоятелните документи вече 
се извършва в системата COBISS. Беше нареден фондът от дисер-
тации за периода 2006–2008 г. Осигурено бе регулярно изнасяне 
на архивните документи към външните хранилища и ритмично 
снабдяване с материали. 

•  В срок беше преместено книгохранилището на АБК от 
с. Мещица в София след серията от земни трусове в района на 
Перник. Работата е извършена с помощта на колеги от цялата 
Библиотека при изключително трудни условия, но най-голяма 
отговорност и тежест поеха служителите от отдел „Официални и  
архивни колекции“. Конкретният им принос се изразява в 92 тру-
додни паралелно с изпълнението на преките служебни задълже-
ния. Цялата организационна и административна дейност бе поета 
от сектор „Официални издания“.

•  Сектор „Картографски и графични издания“ имаше принос 
в изпълнението на приоритетната за Библиотеката задача, свър-
зана с дигитализацията на фонда. В кабинет „Картографски изда-
ния“ са качени и описани с метаданни 42 картографски ресурса по 
темите „Река Дунав и прилежащите £ земи“ и „Балканската вой-
на“. Дигитализирани документи от графичната колекция са екс-
понирани на уникалната фотографска изложба „Средновековните 
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пристанища в морските маршрути на Изтока: Северна Егея, Черно 
море, Каспийско море“ през декември в Солун, Гърция. Изложба-
та е организирана в рамките на европейския Проект „OLKAS: От 
Егейско до Черно море. Средновековни пристанища в морските 
маршрути на Изтока“.

•  Със средства, отпуснати по Проекта на МК „Българската 
книга – четена по света“ беше обогатена колекцията от стандарти 
в областта на библиотечната, информационната и издателската 
дейност на сектор „Издания по библиотечно дело“. Подборът бе 
направен в съответствие с читателските търсения и актуалните 
теми и проекти, по които работи НБКМ. Сътрудниците на сектора 
оказват компетентна професионална помощ на стажантите в Биб-
лиотеката, също и при провеждане на упражнения на студенти от 
СУ „Климент Охридски“ и УНИБИТ.

•  Сектор „Музикални издания“ продължи работата по ця-
лостната обработка на фонда от грамофонни плочи и архивира-
нето на старите звукови носители с цел опазване на фондовете от 
звукозаписи. Подготвени бяха за дигитализация редица печатни 
музикални издания. Има стратегия за дигитализация на аудиока-
сетите. Като резултат от изградени добри контакти в музикалните 
среди и през изминалата година секторът получи редица ценни 
дарения.

•  Европейският документационен център към НБКМ ус-
пешно изпълняваше функциите си в мрежата „Европа директно“. 
Участваше активно в националните координационни срещи и в 
различни форми на обучение за европейските информационни 
мрежи. Повече от 100 заглавия в над 3100 екземпляра бяха пре-
доставени безплатно на различни видове библиотеки в страната 
или на индивидуални потребители след прецизен подбор на ли-
тература от онлайн книжарницата на Офиса за публикации на ЕС 
в Люксембург. Колекциите и услугите, които предоставяше Цен-
търът, се популяризират сред посетилите ни граждани в традици-
онните Дни на отворените врати в Библиотеката. Раздадени бяха 
множество брошури и други рекламни материали. Ежедневно се 
извършваше информационно търсене, при необходимост потре-
бителите се консултираха и насочваха към други специализирани 
европейски информационни мрежи и центрове. 

•  Пилотното атестиране на персонала в направлението пре-
мина при добра организация. Главните библиотекари подходиха 
отговорно към задачата и приносът на всеки служител е оценен 
възможно най-обективно. Поставените оценки са обосновани в 
разговор с всеки служител и са набелязани задачи за бъдещо из-
пълнение.

•  Трима сътрудници от направлението преминаха обучение 
в предварителния и основния курс и след успешно положен изпит 
придобиха лиценз за описание на монографични издания в систе-
мата COBISS. Всички те са включени и в квалификационния курс 
„Изграждане на БД CONOR.BG“.
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ü Направлението изпълнява успешно специфичните си 

отговорности за реализирането на общите за Библиотеката 
цели и задачи. 

ü  Подобрена беше организацията и значително облек-
чен трудът на служителите по отношение на обработката на 
продължаващите издания в Архива на българските печатни и 
други видове издания.

ü Продължи работата по дигитализацията на ценни ре-
сурси от картографската колекция. Предвижда се да започне 
дигитализация и на документи от музикалните колекции.

ü Поставено беше начало на обучението на персонала за 
каталогизиране на документите от специалните сбирки в сис-
темата COBISS.

ü Справочно-библиографската и информационната 
дейност бе насочена към осигуряване на максимално пълно, 
качествено и бързо удовлетворяване на информационните по-
требности на специфичната читателска аудитория на специал-
ните колекции.

ü ЕДЦ поддържа активни контакти с Представителство-
то на ЕК в България и осъществява връзката между европей-
ските информационни мрежи и обществените библиотеки в 
страната.

ü Наложилите се пренасяния на външни хранилища по 
независещи от Библиотеката причини се отразиха пагубно 
върху състоянието на архивния фонд. Ликвидирането на по-
следствията ще отнеме години. Необходими са спешни мерки 
за подобряване на условията за съхранение и опазване на до-
кументалното наследство. 

Виртуална библиотека – България. 
Сводна библиографска база данни/каталог COBIB.BG

Център COBISS бе създаден към структурата на Национал-
ната библиотека, във връзка с внедряването на международната 
система за споделена каталогизация COBISS. Тази система е един-
ствена в България и от нейното успешно внедряване и пропаган-
диране зависи обединяването на библиотеките в страната, което 
ще доведе до повишаване качеството на създаваните библиограф-
ски записи, до тяхното включване в международни бази данни и 
портали, и не на последно място – до намаляване разходите за ка-
талогизация в по-малките библиотеки.

През отчетната година основните дейности на Центъра бяха 
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свързани с прилагането на интегрираната системата COBISS в 
Библиотеката и с присъединяването на други библиотеки към сис-
темата за споделена каталогизация.

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

тека и изграждане на електронния £ каталог
През изминалата година Националната библиотека остана 

единствената библиотека в системата COBISS.BG и Центърът 
продължи да консултира различните звена в Библиотеката, при  
работата им със софтуера.

Работната група за координиране и своевременно решаване 
на проблемите с прилагането на софтуера в Библиотеката разреди 
своите срещи и проведе 5 заседания.

В началото на годината бяха направени необходимите ежегод-
ни процедури: рестартиране на броячите на сигнатурите на издани-
ята, които се съхраняват в Архива на българската книжнина и съз-
даване на нови броячи за сигнатурите на Архива на периодичните 
издания и на Брайловите издания. Текущо се добавяха нови кодове 
или се редактираха забелязани грешки в локалните таблици.

Нови функционалности в софтуера COBISS
Обновяването на софтуера COBISS е постоянно. През април 

беше инсталирана версията COBISS3, V.5.1-01. С това се разши-
риха възможностите за работа в модул „Каталогизация“. През го-
дината бяха добавени различни изходи за получаване на информа-
ция от въведените в базата данни.

В модул „Каталогизация“ вече има възможност да се копират 
библиографски описания, създадени от всички участници в мре-
жата COBISS.Net, от Library of Congress и база ISSN.

 
Конверсия на бази данни
Бази данни книги 2006– и 1290–1991 и дисертации 2006–2007
През изминалата година се конвертираха пропуснатите биб-

лиографски записи от базите данни, създавани в Серия 1 на На-
ционалната библиография – 14 269 записа. Кореспонденцията, 
тестирането и процедурата по инсталиране на конвертираните 
записи бяха водени от Н. Карачоджукова. В резултат на това от 
16.04.2012 г. всички записи от стария каталог на Библиотеката са 
конвертирани във формат COMARC и могат да се търсят в новия 
каталог на Библиотеката.

След конверсията бяха поправени данните във фонда, според 
указания, получени от IZUM.

База данни „Контролни записи на имената“ (AU)
През 2012 г. беше конвертирана базата данни на контролни 

записи на имената на индивидуалните автори. Конверсията се из-
върши според алгоритъм, утвърден през 2009 г. След конверсията 
общият брой на конвертираните записи е 28 004.
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Базата данни CONOR беше инсталирана в работна среда и в 

нея започна да се въвежда информация от 22.10.2012 г. 

Разработване на допълнителни изходи за нуждите на На-
ционалната библиография

Издания на Националната библиография
Продължи работата по тестиране изпълнението на заданията 

за изданията на Националната библиография, което се извършва в 
IZUM. От страна на Института бяха направени още две итерации 
за изходи за Серия 1 месечно и годишно издание, по зададените от 
колегите от направление „Национална библиография специфика-
ции“. За съжаление при всяко тестиране в Библиотеката алгоритъ-
мът беше променян, а това означаваше променяне на програмата. 
Продължителният отпуск по болест на сътрудника, който отговаря 
за изпълнението на проекта в Серия 1, също се отрази на периода 
на тестиране между итерациите и този процес не можа да бъде за-
вършен в рамките на годината. 

Електронен каталог COBISS/OPAC
След конверсията през април, каталогът COBISS/OPAC съ-

държа най-пълната база данни от библиографски описания на бъл-
гарската издателска продукция.

В приложената таблица се вижда броят на посещенията на 
електронния каталог сумарно за споделената база COBIB.BG и 
локалната база на Библиотеката. Спрямо миналата година те са  
нараснали с повече от 100%. 

Статистически данни за ползването на COBIB.BG 
и базата на Националната библиотека

Месец Брой на 
влизанията

Брой на 
търсенията

Брой на 
показаните 

записи
Януари 26 896 50 983 60 881

Февруари 25 457 45 157 57 510

Март 24 611 44 982 56 212

Април 21 530 39 942 49 556

Май 25 635 48 293 61 572

Юни 24 893 47 651 59 235

Юли 22 817 44 303 55 399

Август 15 838 27 842 34 892

Септември 20 848 39 701 51 775

Октомври 33 738 66 819 84 973

Ноември 55 364 95 818 130 469

Декември 52 995 84 004 112 593

Общо 350 622 635 495 815 067
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Планиране и координиране на дейностите 
по свързване на библиотеките в компютърна мрежа

Присъединяване на библиотеки към системата COBISS.BG

Регионална библиотека „Димитър Талев“, гр. Благоевград
След отказа на Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Плов-

див, която според предварителното споразумение трябваше да се 
присъедини към системата COBISS.BG, беше взето решение да се 
работи за включването на РБ „Димитър Талев“, гр. Благоевград. 
От февруари започнаха активните контакти с регионалната биб-
лиотека за конвертиране на базите данни, които представляват 
нейния електронен каталог.

Бяха анализирани и създадени алгоритми за конверсията на 
бази данни книги, периодични издания и статии (БД „Краезнание“). 

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

Превеждане на документация
Поради международния характер на системата всички ръко-

водства, инструкции, формати и инструктивни материали се полу-
чават на английски, словенски или сръбски език. Превеждането, 
допълването и редактирането на инструктивни материали, които 
да подпомагат използването на софтуера COBISS3, се извършваше 
през цялата година. 

Преведени документи:
•  Допълнения 28 и 29 от формата COMARC/B; 
•  Данни от статистиката за представяне на началната страни-

ца на COBISS.Net на български;
•  Протокол за набавяне на монографии и периодични изда-

ния и Регистрация на процедури в COBISS/Набавяне и COBISS/
Периодични издания;

•  Декларация от институция/библиотека за спазване на пра-
вилата за ползване на данните на ISSN и на Договор за ISSN: 
Общи ограничения и условия за ползване на данни на ISSN;
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•  Договор за пълноправно членство на библиотеки в систе-

мата COBISS.BG;
•  Текущо онлайн се превеждаха и коригираха термини и из-

рази от интерфейса на системата COBISS в споделената термино-
логична база данни Mtext (IZUM) – 1005 термина;

•  Текущо се актуализираха промени в началната страница на 
COBISS.Net в нейния вариант на български език.

Редактирани документи:
•  Ръководство COBISS3/Набавяне: Ръководство за ползвателя; 
•  Редакция, корекции и добавки на текстовете COBISS.Net – 

Подкрепа за знанието и междукултурния диалог: Библиотеките в 
информационното общество и Платформа COBISS – Кооперира-
на онлайн библиографска система и услуги от началната страни-
ца на уебсайта на COBISS.Net.

Разпространение на документация
След преводите на допълненията най-новата версия на ръко-

водството COMARC/B може да бъде ползвана онлайн от потреби-
телите на системата COBISS.

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

трябва да премине обучение в организираните от Център COBISS 
курсове за използване на отделните модули на софтуера COBISS3. 
През изминалата година в курсовете се обучаваха служители 
на Националната библиотека. В курса „Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – основен курс“ бяха включени и служи-
тели на Регионална библиотека „Димитър Талев“, Благоевград. 
Конвертирането на контролните записи на имената и работата в 
новата база данни CONOR наложиха провеждането на нов курс 
към системата COBISS. Курсът беше преведен, адаптиран и прове-
ден от ръководителя на Център COBISS. След оценка на неговите 
способности за провеждане на курса от представител на IZUM той 
има право самостоятелно да провежда курсовете.

През 2012 г. Център COBISS организира и проведе курсовете:
•  Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен 

курс; 
•  Изграждане на база данни CONOR.BG.

Общият брой на обучените курсисти е 57.

Наименование на курса Продължи-
телност Преподавател

Брой 
проведени 

курсове

Брой 
обучени 

курсисти

Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – 

основен курс
5 дни Н. 

Карачоджукова 1 10

Изграждане на база данни 
CONOR.BG 2 дни Н. 

Карачоджукова 4 47
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За всички участници в курсовете са изготвени сертификати, 

които според изискванията на IZUM са сканирани и качени на 
достъпен и за двете страни сървър.

Продължи практиката, започната през 2010 г. за всички учас-
тници в курсовете „Използване на софтуера COBISS3/Каталоги-
зация – основен курс“ да се организират предварителни курсове, 
в които служителите да бъдат запознати с правилата за библиог-
рафско описание според ISBD консолидирано издание и със същ-
ността на контролните файлове. Проведоха се два курса с лектори 
В. Людсканова и доц. д-р А. Дипчикова. Единият от курсовете се 
проведе в Регионална библиотека „Димитър Талев“, Благоевград.

Заради големия брой промени в новата версия на софтуера 
COBISS3 Н. Карачоджукова проведе еднодневен курс с представи-
тели на всички отдели, за да могат те да обучат и помагат на коле-
гите си при използването на новите функционалности.

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

IZUM за последователност на действията при прилагане на систе-
мата COBISS. Една от най-важните отговорности на Центъра е да-
ването на разрешения за споделена каталогизация (лицензи). Ли-
цензите се получават, след като кандидатите преминат курса „Из-
ползване 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.

Записите проверяваха Надя Карачоджукова (направление 
Център COBISS), Ефросина Ангелова-Пенкова (направление „На-
ционална библиография“) и Луиза Савчева (направление „Катало-
гизация“). 

Бяха проверени 210 библиографски записа на 7 кандидати. 
След всяка проверка бяха съставяни протоколи с грешките, които 
се изпращаха на създателите им. 

До изпит бяха допуснати 6-има кандидати. Един не беше до-
пуснат до изпит, поради несправяне с правилата за библиографско 
описание и използването на софтуера COBISS3/Каталогизация. 
През годината се проведе 1 изпит. Лицензи получиха 7 каталогиза-
тори. 6 кандидати взеха изпит от първия път, 1 – при второ явява-
не, 1 кандидат не издържа изпита.

Техническо осигуряване на системата COBISS.BG
Според подписания през 2010 г. Договор за прилагане на сис-

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

За инсталирането и използването на софтуера COBISS Наци-
оналната библиотека на тримесечие заплаща сума в зависимост 
от предварително заявения брой потребителски места на едновре-
менно работещите в системата COBISS. С нарастване на броя на 
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служителите на Библиотеката, които са придобили квалификация 
за работа със софтуера, се увеличава и броят на едновременно ра-
ботещите в системата. Все по-често се случва през деня да бъде 
достигнат определеният лимит. 

Повишението на броя на тези места през годината е показано 
в таблицата.

месец
брой  

потребителски 
места

януари 36

февруари 36

март 36

април 36

май 36

юни 36

юли 29

август 29

септември 29

октомври 40

ноември 50

декември 50

Осъществяване на контрол в базата COBIB.BG за просле-
дяване на качеството и пълнотата на библиографските записи 
във формат COMARC/B

Център COBISS е отговорен за качеството на библиограф-
ските записи в базата COBIB.BG. По този начин се спазва едно от 
условията за включване в системата COBISS и работа в система за 
споделена каталогизация – декларация, че ще бъдат спазвани меж-
дународните стандарти за библиографско описание. Основната 
дейност на главния редактор на базата COBIB е да следи качество-
то на записите. Поради продължителните болнични на главния ре-
дактор на база данни COBIB.BG, която се върна на работа в края 
на август, за контролиране на качеството се разчиташе само на те-
кущата редакция в направленията „Каталогизация“ и „Национална 
библиография“ и на принципа на случайността при преглеждане 
на базата от ръководителя на Център COBISS.

От септември библиографските описания в базата започнаха 
отново да се преглеждат постоянно, за да бъде установено качест-
вото на записите, създадени във формат COMARC/B. В периода 
септември–октомври са проверени 1864 записа от БД COBIB.

След преглеждането на тези записи се стигна до извода, че 
трябва да се подобри текущият контрол при създаване на библи-
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ографските описания, както и да се оптимизира процесът на съз-
даване и допълване на записите. Това са задачи, които би трябвало 
да се реализират през следващата година.

Със започване на въвеждането на данни в БД CONOR са про-
верени и 737 контролни записа.

Партньорство с IZUM
Кореспонденция с IZUM
През цялата година беше водена активна кореспонденция с 

IZUM по всички въпроси, отнасящи се до работа със софтуера, 
провеждане на курсовете, издаване на удостоверения, организира-
не и превод на документация, определяне на потребителско име и 
издаване на разрешения за споделена каталогизация.

По време на работа в системата се откриват грешки – печатни 
или правописни грешки при преводите на интерфейса или други 
текстове, проблеми с изгледа на програмата, получавани от спе-
цификата на поддържане на кирилицата. За всички забелязани 
недостатъци Институтът е уведомяван своевременно по опреде-
лената система за комуникация чрез имейли до COBISSservice и 
COBISSurgent и те са отстранявани.

Посещения от страна на IZUM
От 17 до 19 декември в Библиотеката пристигна група от 

4-има експерти от Института: Таня Журан Путора – отговорно 
лице за България, Таня Туршек – експерт за модул „Набавяне“, 
Миро-  слава Фолнович – експерт за модул „Заемане“ и Рената 
Хабянич – експерт за модул „Фонд“. Посещението беше предизви-
кано от  желанието на Център COBISS през следващата година в 
Националната библиотека да се въведат модулите COBISS3/Наба-
вяне и COBISS3/Заемане. Бяха дадени и насоки за конвертирането 
на данните за фонда за Регионалната библиотека в Благоевград. 

Посещението започна с обща среща между тях и ръковод-
ството на Библиотеката, служителите от Център COBISS и ръко-
водителите на направления и отдели, в които ще се използват но-
вите модули.

На срещата беще изказано удовлетворение от приложението 
на системата и се поставиха въпроси, свързани с недовършени 
ангажименти от страна на IZUM като заданията на Националната 
библиография и конверсията на предметния рубрикатор.

Бяха посетени всички отдели в направленията, на които пред-
стои да използват новите модули, и се проследиха начините на 
работа в момента. След като колегите от IZUM се запознаха с ме-
тодите на работа в Библиотеката, те направиха предложения как 
някои от процесите ще бъдат включени в новия софтуер. Предстои 
обсъждането в IZUM на други от тях. Провериха и как се спазват 
изискванията за работа със системата COBISS. 

Пропагандиране на системата
•  Лекция за каталогизиране в софтуера COBISS3/Каталоги-
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зация и формата COMARC/B и търсене в COBISS/OPAC пред сту-
денти от УНИБИТ;

•  Демонстриране на софтуера COBISS3 в Парламентарната 
библиотека;

•  Демонстриране на софтуера COBISS3 пред представител 
на Библиотеката на Дипломатическия институт при МВнР. 

 
ü Обзорът на извършеното през отчетния период показ-

ва, че направлението се е утвърдило като структура, макар и 
с нестабилен състав. Приоритетните задачи са определени и 
сътрудниците се стремят да ги завършват в срок.

ü Задачите на Центъра са много специфични и не всич-
ки могат да се изпълняват от служителите му на принципа на 
взаимозаменяемостта. Не може да се разчита на заместването 
от други служители на Библиотеката, защото няма достатъч-
но добре подготвени каталогизатори, които да могат, макар 
и временно, да се отделят от всекидневната си дейност и да 
работят в Центъра. Като се има предвид предстоящото увели-
чаване на библиотеките участнички в системата, необходимо 
е да се помисли за увеличаване броя на сътрудниците в Цен-
търа. Сериозен проблем е превеждането от и на английски на 
документите към системата. За съжаление в момента в Биб-
лиотеката няма достатъчно подготвени сътрудници, които да 
могат веднага да се включат в дейността на Центъра. Необхо-
димо е да се подготвят по-млади и перспективни сътрудници.

ü Дейността на Център COBISS се наблюдава постоянно 
от Института за информационни науки в IZUM. Оказаната 
от тяхна страна помощ при присъединяването към системата 
COBISS.BG на първата библиотека и провеждането на конвер-
сията на базите данни е получавана навреме и е неоценима. 
След обучението и придобития опит служителите на Центъра 
ще трябва да продължат самостоятелно да извършват проце-
дурите на присъединяване и конвертирането на бази данни. 

Дигитална библиотека 

През 2012 г. направление „Дигитална библиотека“ развива 
своята дейност в няколко насоки. На първо място е дигитализира-
нето на документи, представляващи национално културно наслед-
ство, които са съставна част от специалните колекции и фонда от 
български продължаващи издания на Националната библиотека. 
Сканирането им цели опазване на оригиналите и предоставяне на 
широк достъп за потребителите до Дигиталната библиотека на 
сайта на Библиотеката, а също организирането на траен дигитален 
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архив. На второ място трябва да се изтъкнат направените през го-
дината дигитални услуги за институции и читатели. Заснемането 
и обработването на материали за изложби, издания и проекти, в 
които Библиотеката участва, както и подготовка на снимкови изо-
бражения за сайта £ – рубрика „Фотогалерия“, са други съществе-
ни задачи на направлението. Освен това чрез участието ни в науч-
ни форуми, ескпертни съвети и групи, подготовка на публикации, 
презентации и обучение на студенти беше осъществена активна 
дейност, свързана с популяризиране постиженията на дигитализа-
цията в Националната библиотека.

Първостепенната задача през годината беше дигитализацията 
на ценни, редки и застрашени от физическо унищожение доку-
менти на Националната библиотека с цел тяхното опазване и пре-
доставяне на широк достъп за потребителите в Интернет. През 
2012 г. бяха сканирани и включени в Дигиталната библиотека    
453 бр. документи в обем 57 353 файла, при годишен план 50 000 
файла. 

Дигитализираните документи се подразделят по вид както 
следва:

 ръкописи – 4924 файла;
 старопечатни, редки и ценни издания – 9831 файла;
 архивни документи, в т.ч. снимки и портрети – 3809 файла; 
 картографски документи – 89 файла;
 продължаващи издания – 38 700 файла.

В работата по подбора на документите за дигитализация и 
по създаване на подробни метаданни за всеки отделен документ и 
през 2012 г. взеха участие различни структурни подразделения на 
Библиотеката, а именно:

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

 Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ – 136 документа;
 Отдел „БИА“ – 255 документа;
 Отдел „Ориенталски сбирки“ – 10 документа.

•  Направление „Специални колекции“
 Отдел „Музикални и картографски колекции“:
   • картографски – 38 документа.

•  Направление „Библиотечно обслужване“
 Продължаващи издания – основен фонд – 14 документа.

Голяма по обем работа беше извършена по организацията 
на дигиталните масиви. В преизградените през миналата година 
документни масиви (кабинети) – „Българският ХІV век“, „Славян-
ски ръкописи“ и „Сиджили“ – бяха добавени нови задължителни 
за Европеана полета, като информацията в тях беше въведена ав-
томатично с възможностите на DocuWare администратора. С цел 
синхронизиране на полетата според изискванията на Европейска-
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та библиотека и Европеана се пресъздаде също и документният 
масив/кабинет „Български старопечатни книги 1806–1878“. Диги-
тализираните през годината документи бяха организирани текущо 
в съответните кабинети на Дигиталната библиотека в интернет в 
следните обеми: 552 сигнатури (заглавия) бяха структурирани в 
2441 документа за DocuWare (част от документите от една сиг-
натура/заглавие са разделени на няколко документа за DocuWare, 
напр. отделни годишнини и броеве на продължаващите издания) с 
общ обем в 58 802 файла. Всички сканирани документи бяха свое-
временно описвани със специфичните им метаданни.   
 

 Сериозни усилия бяха положени за организиране на наши 
виртуални колекции в портала на Европейската библиотека и Ев-
ропеана чрез миграция на метаданни, свеждащи се до:

ü уточняване на съответствието на полетата от документни-
те масиви/кабинети „Сиджили“, „Български старопечатни книги 
1806–1878“ със задължителните полета за Европеана;

ü извеждане на XML файлове след окончателна конверсия 
на метаданните;

ü изпращане на подготвените данни и умалени изображения 
(thumbnails) за показване в Европейската библиотека и в Европеана. 

В двата портала вече могат да бъдат видени дигиталните ни 
колекции „Славянски ръкописи“ и „Българският ХІV век“ (общо 
70 документа), „Сиджили“ (180 документа), като очакваме в най-
скоро време да бъдат показани и първите 100 български старопе-
чатни книги. 

Ежемесечно на сайта на Библиотеката се отразяваха списъ-
ците на новите дигитализирани заглавия продължаващи издания, 
както и тези, които предстоят да бъдат дигитализирани през след-
ващия месец. Актуализирана беше фактографската информация 
към отделните кабинети в Дигиталната библиотека – в българска-
та и в английската версия на сайта. Създадена беше, съвместно с 
фирма „Немечек“, „Инструкция за търсене и ползване на Дигитал-
ната библиотека“ и се извърши редакция на „Инструкция за прех-
върляне на документи от един в друг документен масив“. 

Друго важно направление в дейността ни през годината бяха 
институционалните поръчки за дигитализация и дигиталните 
услуги за читатели. 

Институционалните поръчки за дигитализиране на ориги-
нални документи са в обем от 1894 файла и бяха извършени за 
Министерството на културата, СУ, БАН – Институт за литература, 
СОУ „Христо Ботев“ – Русе и др., а също и за различни структур-
ни направления на Националната библиотека – „Ръкописно-доку-
ментално наследство“, МЗС, „Библиографски и информационно 
обслужване“ и др. Тук са включени и дигитализираните 2 тома на 
Репертоара „Българска възрожденска книжнина. Аналитичен ре-
пертоар на българските книги и периодични издания 1806–1878“ 
на д-р Маньо Стоянов, които са достъпни на страницата на 
Библиотеката, в рубриката „Издания“.
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През годината бяха направени 30 броя читателски поръчки за 

сканиране на оригинални документи в обем 1786 файла. 
И през 2012 г. продължи дълготрайно планираната дейност 

по прехвърлянето от микрофилм върху дигитален носител на най-
ценните и силно застрашените от прекомерна употреба микро-
филми, съхранявани в Читалня № 1 на направление „Ръкописно-
документално наследство“. Общият обем на извършеното по тази 
задача е 1848 файла. Читателските поръчки за дигитални копия 
от микрофилмовите сбирки, съхранявани в Читални № 1 и 3, са в 
обем от 1899 файла. 

Общият брой на институционалните и читателските по-
ръчки за сканирани оригинални документи и прехвърлени от ми-
крофилм е 7427 файла.

Във връзка с културната и издателската дейност на Библи-
отеката са заснети, обработени и фоторедактирани снимки на 
проведените през годината изложби, премиери на книги, научни 
конференции и други културни събития, свързани с дейността на 
Библиотеката – 183 събития, отразени чрез 7655 файла. Извър-
шен беше подбор и се предоставяха регулярно снимки за рубрика-
та „Фотогалерия“, която придружава информацията за събития и 
изложби на сайта на Библиотеката.

Сканирани и обработени бяха също: 

•  732 файла на материали за изложбите (извън документите, 
предоставени за ползване в Дигиталната библиотека): 

  „Денят на Св. Василий Велики“;
  „В памет на Братя Миладинови“;
  „Писмена и плетеници“;  
  „Библиотеките – паметта на нацията“;  
  „Софийската книжовна школа XVI–XIX век“; 
  „Васил Левски – революцията и свободата. 175 години  

от рождението“;  
  „500 години Арменско книгоиздаване“;
  „Лицата на войната. 100 години от Балканската война“;
  „Софроний Врачански – Мъжество, Мъдрост, Правда и 

Чистота. Между „История славяноболгарская“ и „Неделник“;  
  „Иран и неговата история във фонда на българската На-

ционална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
•  357 файла – за издателския план
  „Иван Милев“ – електронна книга; 
  Годишен отчет за 2011 г.;
  Илюстрации за сп. „Библиотека“; 
  „Beati Possidentes: Юбилеен сборник, посветен на 60-го-

дишнината на проф. дфн Боряна Христова“ и др.
   
•  1328 файла за проектите
  „Осинови книга в НБКМ“;
  документи на ЦИАИ;
  заснемане на книги за реставрация, преди и след обра-
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ботка от направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“;

  заснемане на интериори и екстериори на НБКМ за сайта 
на Библиотеката, както и за публикации в страната и чужбина. 

 
С участието си в научни форуми и с представяне постижения-

та на Националната библиотека в областта на дигитализацията 
затвърдихме позициите си сред другите културни институции, 
извършващи дигитализация на книжовното културно наследство. 
Участвахме в Четвъртата международна конференция, организи-
рана от евродепутата Емил Стоянов, на тема „Европеана и българ-
ските институции; в международния семинар на тема „Архиви, 
университети, библиотеки и дигитализацията на културно-истори-
ческото наследство“; в кръгла маса с международно участие, орга-
низирана от Министерството на културата на тема „Представяне 
и съхранение на българското културно наследство в цифровата 
библиотека Европеана“; в национална кръгла маса, организирана 
от ББИА, на тема „Опазване и достъп до книжовното културно 
наследство“; в кръгла маса, организирана от катедра „Библиоте-
кознание и масови комуникации“ във Великотърновския универ-
ситет на тема „Дигитализация и фотография“.    

И през 2012 г. интересът към дейността на направлението 
беше голям от колеги от други библиотеки и сродни институции 
(напр. регионалните библиотеки във Велико Търново, Добрич, 
Русе и др.; Университетската библиотеката на НАТФИЗ; Универ-
ситетската библиотеката – СУ; Комисията по досиетата и др.), но 
най-вече от страна на съответните катедри в СУ, УниБИТ и Вели-
котърновския университет, които изучават дисциплини, свързани с 
дигитализацията като иновативна форма за широк достъп до кни-
жовното културно наследство. През годината бяха проведени лек-
ции, презентации и пряка демонстрация на работата по дигитали-
зация на документи за 17 групи студенти и докторанти. Центърът 
беше посетен и от чуждестранни гости като д-р Маркус Брантл, 
ръководител на Дигиталния център на Баварската библиотека – 
Мюнхен; делегация на културни дейци от Армения; делегация от 
учени от университета в Къркларели (Лозенград); ръководството 
на Всесъюзната библиотека за чуждестранна литература – Моск-
ва; представители от библиотеки в Казахстан; докторанти от Пол-
ша и Литва; студенти и докторанти от Челябинската академия по 
култура, Русия и др. Част от тези посещения също бяха организи-
рани като лекции, презентации или on line демонстрации.

Представител на направлението участва в 4 срещи, организи-
рани от министър Томислав Дончев, евродепутата Емил Стоянов, 
Министерството на културата, Национален експертен съвет по 
дигитализация на българското културно, историческо и научно 
наследство към Фонд „13 века България“ за обсъждане проблеми 
на дигитализацията на културното наследство – национални при-
оритети, стандарти, агрегатори за Европеана и др. Участвахме и 
в изработване на проект за „Национална стратегия и програма за 
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опазване и достъп до книжовното културно наследство в българ-
ските библиотеки“, иницииран от Българската библиотечно-ин-
формационна асоциация (ББИА).

2012 г. беше много успешна за контактите ни с Европейската 
библиотека и с Европеана. Представители от Националната биб-
лиотека взеха участие в две конференции, свързани с дигитализа-
цията, организирани от Европейската библиотека.

Експертът по проектиране и програмиране към направление 
„Дигитална библиотека“ взе участие в Международна конферен-
ция на Европейската библиотека, Букурещ 21.05.–23.05.2012 г., 
която включваше и среща на The European Library Coordination 
Group, с представители от всички национални библиотеки. В 
рамките на конференцията беше представен новият портал на 
Европейската библиотека с навигация на 36 езика; новият проект 
Europeana Research, насочен основно към изследователи; дискути-
рани бяха т.нар. „облачни системи“ (Cloud computing), които ще се 
използват в бъдеще. На техническата сесия бяха разгледани също 
въпроси, свързани с алгоритъма за търсене в новия портал на Ев-
ропейската библиотека. 

Ръководителят на направление „Информационни технологии“ 
участва в конференция на Европейската библиотека на тема „Из-
следвания на утрешния ден“, проведена на 3–4 декември 2012 г. в 
Мадрид. Сред обсъжданите теми бяха: бъдещето на дигитализа-
цията, като процес свързан с опазването и достъпа до историче-
ското наследство; библиотеката като отворен експертен център на 
цифрова информация за научни изследвания и преподаване; ос-
тойностяване и ценообразуване на услугите, свързани с дигитали-
зацията; нови проекти и програми за периода 2013–2015, проект 
Europeana Cloud и др.

През настоящата година започнахме по-активна работа и по 
проекта Europeana Photography, чийто агрегатор от българска 
страна е Фондация НАБИС (Национална академична библиотеч-
но-информационна система). България ще се представи в проекта 
с 15 000 изображения, предоставени от български библиотеки, ар-
хиви, музеи и частни колекции. Националната библиотека участва 
в пилотната фаза на проекта със снимки от Балканските войни. 
Извършен беше подбор и дигитализация на част от планирания 
обем (1000 снимки). Започна попълването на метаданните за диги-
талните обекти в единен за всички участници формат, подгот-
вен от агрегатора НАБИС, според изискванията на Europeana
Photography. Самите дигитални изображения също се подготвят  
по предварително определени параметри, еднакви за всички 
участници. 


ü Планираният обем за дигитализирани документи беше 

значително преизпълнен, при това при намален числен със-
тав. При предвидени 50 000 файла за сканирани документи  
(от които 10% институциални поръчки) бяха дигитализирани 
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62 647 файла, от които 57 353 файла са включени в Дигитал-
ната библиотека. 

ü Общо 5294 са сканираните документи, свързани с из-
вънпланови изложби и издания на Библиотеката, проекти, 
както и институционалните и читателски поръчки. 

ü Намален беше единствено предвиденият през 2012 г. 
обем за дигитални копия от микрофилмов носител. Направе-
ни бяха 3747 файла от микрофилм. Възможните причини за 
това са лошото качество на микрофилмите, от които се правят 
дигиталните копия (поради многогодишната им употреба), 
ниската платежоспособност на част от читателите (основно 
пенсионери), които ползват старите вестници на микрофилм, 
а също и съзнателно сниженият брой на институционалните 
поръчки за копиране от микрофилм за сметка на увеличаване 
на броя на файловете за дигитализация на оригинални доку-
менти.    

ü Положително трябва да бъде оценена и работата по 
изграждане на наши дигитални колекции в Европейската 
библиотека и в Европеана. Извършеното по синхронизация на 
метаданните според международните изисквания, както и по-
стигнатите резултати с първите предадени колекции отчитаме 
като важна стъпка за оптимизиране на бъдещите ни партньор-
ски взаимоотношения.

ü Положени бяха и много усилия за популяризиране на 
дейността ни чрез сайта на Библиотеката и чрез подготовката 
на печатни и електронни публикации и презентации.

ü Съществено е участието ни през годината в различни 
научни форуми, съвети и работни групи, свързани с дигита-
лизацията на книжовното наследство, благодарение на които 
Националната библиотека се утвърди като институция с воде-
ща позиция при подготовката и обсъждането на документи с 
национално значение. 
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Научна и научноприложна дейност 

Отчетът за научната и научноприложната дейност в Нацио-
налната библиотека през 2012 г. е структуриран като последова-
телно отразяване на резултатите от разнообразните научни дей-
ности, извършвани в Библиотеката. Количествените измерения на 
работата на трите научни секции са обединени в общата структура 
на таблиците за отчитане на научната дейност, за да се постигне 
по-ясна, цялостна картина на научния живот в Библиотеката. Тази 
структура се спазва през последните 11 години, за да се създаде 
възможност за съпоставимост както на резултатите от работата на 
научните сътрудници в различните научни секции, така и между 
отчетите за отделните години и така да се очертават евентуални 
тенденции или проблеми. 

В отчета за 2012 г. са включени завършените и публикувани 
изследвания през годината. Отбелязани са също и теми, по които 
се работи в течение на няколко години и които ще бъдат завърше-
ни по-късно. Посочват се и научните теми и изследвания, рабо-
тата по които е спряна временно, но не са заличени от плановете 
на отделните секции. Отразени са и публикации или участия в 
научни форуми по тематиката на научните изследвания в Библио-
теката на някои нейни сътрудници, които не заемат научни длъж-
ности, но имат научни степени или са работили по определени 
научни теми. 

Научен потенциал на Библиотеката
През 2012 г. в Националната библиотека са работили 24 съ-

трудници на научни длъжности и доктори. В течение на годината 
се е пенсионирала гл. ас. Галя Иванова. С решения на секцията    
по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация и на секцията по библиография в тех-
ния състав бяха включени ас. Бояна Минчева, д-р Джени Иванова 
и ас. Радослава Стефанова. Към 31.12.2012 г. научният потенциал 
на Библиотеката е наброявал 24 (23 на щатна научна длъжност) 
души, разпределени по научни длъжности и научни степени както 
следва:

Национални и международни позиции
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академични 
длъжности 

научни секции
библиография библиотекознание книгознание... общо

асистент 1 - 2 3

гл. асистент 3 3 3 9

доцент 2 2 6 10

професор - - 2 2
научни 
степени
доктор 2 2 12 16

доктор 
на науките - - 1 1

докторанти - - 1 1

През годината беше обявен конкурс за научната длъжност 
гл. асистент в Ориенталския отдел, който беше спечелен от д-р 
Анка Стоилова. В научните секции на Библиотеката продължиха 
да участват доц. д-р Радка Колева от Народната библиотека „Иван 
Вазов“ в Пловдив и гл. ас. Живка Радева от Регионалната библи-
отека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново. Отчетът съдържа и 
тяхната научна продукция. Сътрудничката на Библиотеката Дени-
ца Кръстева продължава редовна докторантура към Катедрата по 
библиотекознание, научна информация и културна политика на 
СУ „Св. Климент Охридски“ и отчита научната си дейност към 
катедрата. 

1. Дисертации и хабилитации
През 2012 г. няма защитена докторска дисертация или хаби-

литационен труд от сътрудник на Библиотеката на научна длъж-
ност. В процес на завършване е монографичният труд на доц. д-р 
Милкана Бошнакова „Яворов и Македония“, подготвян за защита 
на научната степен „доктор на историческите науки“. Доц. д-р 
Румен Ковачев продължава работа по подготовката на дисертаци-
онна теза със заглавие „Усвоеното пространство, инфраструктура 
и население в Никополския санджак според османски регистри от 
ХVI век“. През годината не е осъществена защитата на отчетения 
като завършен дисертационен труд на Цветолюб Нушев на тема: 
„Българското националнореволюционно движение 1856–1912 г. 
Извори. Историография. Проблеми“.

2. Публикувани и завършени научни изследвания
2.1. Монографии 
Публикувана е 1 колективна монография в 560 с. 

Beati possidentes : юбилеен сборник, посветен на 60-годишни-
ната на проф. дфн Боряна Христова / състав. и ред. А. Тотоманова, 
Цв. Панчева. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 
2012. – 560 с.
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2.2. Статии
Публикувани са 42 (2011 – 53) студии и статии в 414 с. в изда-

ния на Библиотеката и други институции:

Beati possidentes (юбилеен сборник, посветен на 60-годишни-
ната на проф. дфн Боряна Христова);

 Книгата във виртуалния свят (сборник доклади от научен 
семинар по книгоиздаване); 

Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия (юбилеен 
сборник, посветен на 75-годишнината на Ани Гергова); 

Потребностите на информационното общество и биб- 
лиотеките: хармония или конфликт? (доклади от XXI нацио-
нална конференция на ББИА, 2011); 

Figures pionnières de l‘orientalisme (convergences europeennes: 
monde аnglophone, Europe centrale et orientale); 

Библиотеки, четене, комуникации (сборник материали от  
Х национална научна конференция Велико Търново, 2011); 

Collegium Historicum и др. 

и периодични издания:

сп. Библиотека; сп. Литературен свят; Трудове на Ве-
ликотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“; 
Chroniques du manuscrit au Yémen 14; сп. Scripta&e-Scripta; 
сп. ББИА онлайн. 

Отчита се работа по статии за сборник Видин (издание на Со-
фийския университет) и за енциклопедия Българско възраждане. 
Литература, периодичен печат, литературен живот, култур-
ни средища (ред. кол. Д. Леков, С. Бакърджиева, Р. Дамянова), ко-
ято е в процес на подготовка.

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

Съставителство на описи и каталози на ръкописи, ката-
лози на старопечатни, редки и ценни издания, обзори на ар-
хивни фондове, описи на документи, документални сборници, 
палеографски албуми

През 2012 г. беше публикувано изданието Славянски музи-
кални ръкописи от Рилския манастир, в подготовката на което 
участват сътрудници на Библиотеката. Подготвено и предадено за 
печат е изданието Приписки в българските старопечатни книги 
(1806–1878) от фонда на НБКМ. Т. 1. (1806–1850).

Отчита се работа в различни обеми по подготовката на след-
ните издания:

  Опис на славянските ръкописи от сбирката на ЦИАИ. Т. 2; 
  Опис на славянските кирилски печатни книги от ХІХ в., 

съхранявани в колекцията към отдел „Ръкописи и старопечатни 
книги“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“;

  Каталог на източните ръкописи. Т. 7; 
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  Кратък каталог на източните ръкописи, съхранявяни в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 1; 
  Каталог на шуменските ръкописи;
  Български средновековни ръкописи: писмо и украса (до 2011 г. 

с работно заглавие „Етюди върху българската ръкописна книга“).

Не е работено по следните планови задачи, преустановени 
временно през 2010 г.: 

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

Не се отчита и работа по задачи, които са отчетени като теку-
щи през 2011 г.:

  Опис на украсените ръкописи в НБКМ; Опис на гръцките 
ръкописи в Националната библиотека.

През 2012 г. е завършена работата по съставителство и публи-
куване в интернет на българската част от онлайн база данни UDC 
Summary.

Научните секции към Библиотеката отчитат дейност по със-
тавителство на следните 4 бази данни (8164 записа): 

  Контролен файл на имената на българските и превод-
ните автори;

  Адреси на българските издатели в Националната ISBN 
агенция;

  Електронен каталог на Библиотеката в системата 
COBISS;

  Списък на предметните рубрики в НБКМ.

През 2012 г. не е отчетено продължаване на текущата работа 
по подготовката на документалното издание Османските регис-
три – извор за историята на Балканите ХV–XIX век.

Подготовка на издания на ръкописни паметници, докумен-
ти и извороведчески издания

През 2012 г. не са публикувани документални и извороведче-
ски издания, но се отчита работа по съставянето на: 

Научното издание Тракийските българи в българския въз-
рожденски периодичен печат, разработвано съвместно с Инсти-
тута за исторически изследвания при БАН (авт. колектив; научни 
ред. проф. И. Тодев, доц. Цв. Нушев) и участие в сборника Видин 
със статия за библиотеката на фамилия Пазвантоглу през 1837 г. 
(по оригинален каталог на библиотеката).

Преустановената през 2009 г. работа по следните дългогодиш-
ни научни задачи, която не е продължена и през 2012 г. (4 доку-
ментални и извороведчески издания):

Издирване, транслитерация на латиница и издаване на ос-
мански извори за историята на Балканите през ХV в.; Мемоарите 
на Васил Диамандиев; Ръководство по фотография на А. Ка-
растоянов; Албум Илинденско-Преображенско въстание.
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Проекти за нормативни документи (закони, правилници, ин-

струкции, стандарти), програми за развитие на Библиотеката
През 2012 г. продължи работата по изготвяне на Стандарт  

за библиотечно обслужване и други подзаконови документи, 
предвидени в Закона за обществените библиотеки. Представи-
тели на Библиотеката участваха като експерти в обсъждане на 
законодателни инициативи и нормативни документи в Минис-
терството на културата. Едновременно с това беше работено и по 
инструкции, свързани с вътрешната организация на Националната 
библиотека (напр. Методически указания за търсене и установя-
ване на недепозирани издания; Вътрешна инструкция за инспек-
торите в отдел „Депозит“ на НБКМ; Конспект за вътрешнобибли-
отечен конкурс и др.). В рамките на подготовката на учредяване 
на Секция по каталогизация към ББИА беше подготвен проект за 
Статут на секцията.

През годината продължи развитието на проекта „Виртуална 
библиотека – България“ – I етап. След влизането в експлоата-
ция на библиографската база данни за споделена каталогизация 
COBIB.BG продължи работата на работната група „Развитие“ за 
разработване на нормативни материали за нуждите на приложени-
ето на новия програмен продукт COBISS, който ще бъде в основа-
та на изграждането на Единна национална библиотечно-информа-
ционна система и подготовка на български вариант на интерфейса 
на електронния каталог. Тя се осъществяваше от научни сътрудни-
ци от Секцията по библиотекознание. Продължи работата по под-
готовката на персонала за работа в системата COBISS с организи-
ране на курсове за библиотекари от други библиотеки – бъдещи 
участници в системата за споделена каталогизация.

Продължи и работата по превода и адаптирането на норма-
тивните и инструктивните материали, необходими за внедряване-
то на отделните модули на софтуера на системата COBISS. Теку-
що се работеше по превода и актуализирането на допълненията 
към формата за машинночетими записи COMARC/В, подготовката 
на преведените досега материали за интегрирането им в системата 
на електронни наръчници в рамките на софтуера COBISS3 и осъв-
ременяването на българския вариант на интерфейса на системата 
с редактиране на преведени термини и допълване на нови. 

В рамките на дейността на Техническия комитет по архив-
на, библиотечна и информационна дейност (ТК 16) към Българ-
ския институт по стандартизация сътрудници на Библиотеката 
участваха в редакцията и адаптирането на български преводи на 3 
международни стандарта (БДС ISO) от отрасъла „Информация и 
документация“, свързани с библиографската, архивната, информа-
ционната и издателската практика (205 с.).

Беше публикуван подготвеният през 2011 г. превод на основ-
ния нормативен документ в съвременната практика на каталогиза-
цията – консолидираното издание на Международния стандарт за 
библиографско описание ISBD.
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Библиографски трудове
През 2012 г. бе завършено съставянето и са издадени три биб-

лиографски указателя в 918 с.:

Български книги 1878–1944 : библиографски указател : аз-
бучна поредица. Т. 10, Показалец на изданията, преведени от чуж-
ди езици / състав. Златка Белева ... [и др.] ; ред. Кирил Ставрев, 
Цветанка Панчева. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, 2012. – 186 с.

Ангелова-Пенкова, Ефросина и др., Ислямът в литературата 
издадена в България до 2010 г. : библиография / Ефросина Ангело-
ва-Пенкова, Илона Калоянова. – София : Висш ислямски институт, 
2012. – 212 с. 

Трендафилова, Радка. Васил Левски : библиография 1886–
1993 / Радка Трендафилова ; науч. ред. Крумка Шарова. Васил 
Левски : книги и единични листове : библиография 1994–2012 / 
Росица Пъкова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 
2012. – 520 с. 

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

Учебници и учебно-методични помагала
Отчита се завършването и предаването за печат на две учебни 

помагала, подготвени от сътрудници на Библиотеката самостоя-
телно и в колектив, в рамките на проекта на ББИА „Напредък и 
устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“ – Биб- 
лиотечно обслужване и СБИД и Общо библиотекознание. Управ-
ление и организация на библиотеката (162 и 185 с.).

 
Преводни издания
Излезе от печат българското издание на международния стан-

дарт за описание, подготвено през 2011 г.:

ISBD : международен стандарт за библиографско описание 
: консолидирано издание / прев. от англ. Александра Дипчикова. 
– София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2012. – 268 с. [прегле-
дан 14.02.2013]. http://www.lib.bg/publish/IFLA/IFLA_ISBD.pdf 

Във връзка с изготвянето на цялостна документация за въвеж-
дане на системата COBISS в България, продължава текущо пре-
веждането на ръководствата за прилагане на отделните модули на 
системата, на потребителския интерфейс на софтуера и на входни-
те екрани и въвеждащите обяснителни текстове на представянето 
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на COBISS.Net в Интернет. През 2012 г. тази текуща дейност се 
изрази в превод на:

Корекции и добавки към COMARC/B за 2012 г. – 21 файла; 
Допълнение към поле 128 на COMARC/B – превод на значението 
на тризначни кодове за музикални форми – 606 музикални терми-
на; Текущо онлайн превеждане и корекция на термини и изрази 
от интерфейса на системата COBISS в споделената терминоло-
гична база данни Mtext (IZUM) – 935 термина; Текуща актуали-
зация на промени в началната страница на COBISS.Net в нейния 
вариант на български език и др.

Рецензии и отзиви
Научните сътрудници в Библиотеката отчитат 2 (2011 – 5) ре-

цензии за публикации, 5 (2011 – 11) становища за защита на док-
торати и хабилитации, 1 рецензия за проект за подзаконов норма-
тивен документ, 3 издателски рецензии и 4 рецензии на дипломни 
работи.

Редакторство 
В Библиотеката се извършва голяма по обем редакторска ра-

бота, свързана с подготовката за издаване на сборници, библиогра-
фии, показалци, бази данни, текущо издавани периодични издания 
и др. Редактирани са 13 издания (3065 с.) (2010 – 11 изд./2241 с.; 
2011 – 12 изд./3782 с.). Тази дейност обхваща и редактирането на 
текущо поддържани бази данни (бази данни на отделни серии от 
текущата национална библиография, на адресите на издателствата 
и на книгите под печат, контролните файлове на имената на ав-
тори – 4 бази – 8164 записа). Във връзка с въвеждането на новата 
интегрирана библиотечна система COBISS в българските библио-
теки текущо продължава работата върху превода и редактирането 
на основни инструктивни документи, ръководства и интерфейс на 
софтуера. 

на сборници, библиографии, показалци, преводи 
Речник на църковнославянския език. Т. 2, П–Я / архимандрит 

Атанасий Бончев (Димитър Христов Бончев) ; науч. ред., Боряна 
Христова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. 
– 356 с. 

БДС ISO 2789 Информация и документация. Международна 
библиотечна статистика. – 82 с.

БДС ISO 11620 Информация и документация. Индикатори за 
резултатност в библиотеките. – 100 с.

БДС ISO 214 Документация. Реферати на публикации и доку-
ментация. – 23 с.

Трудове на студентското научно общество при Универси-
тета по библиотекознание и информационни технологии : т. 7 / 



71
[науч. ред. Татяна Дерменджиева]. – София : За буквите – О пис-
менeхь, 2012. – 760 с.

на бази данни – 8164 записа

Адреси на българските издатели в Националната ISBN аген-
ция – ONIX 4600, нови – 363.

Книги под печат в „Регистър на издаваните книги в Бълга-
рия“ – 2248 записа.

Контролен файл на имената на авторите – редакция на кон-
тролни записи 2026 записа.

Контролен файл на предметните рубрики – база данни „Спи-
сък на предметни рубрики за универсален библиотечен фонд“ – 
412 записа.

редакционна работа в продължаващи издания – 

Сп. Библиотека 6 кн. за 2012 г. (430 с.) – списанието се изда-
ва от Националната библиотека, главният редактор и 5-има от чле-
новете на редакционната колегия са сътрудници на Библиотеката. 

Участие в редколегията на електронното списание – ББИА 
онлайн – 6 бр.

4. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми 
Библиотеката отбеляза участие в национални научни конфе-

ренции:
(18 презентации и доклада) (2010 – 24, 2011 – 21).

ХХ научна конференция на ББИА Библиотеките днес – ино-
вативни политики и практики, София, 7–8 юни 2012; Кръгла 
маса, посветена на 90 години от основаването на СОУ „В. Лев-
ски“, Велинград, 15 май 2012; Национална научна конференция 
Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 
100 години по-късно, организирана от Ист. музей – Велинград 
и Института за исторически изследвания при БАН, 5 окт. 2012; 
Кръгла маса Балканите и светът: modus concursionis, органи-
зирана от Института по Балканистика при БАН, 12–13 дек. 2012; 
Научна конференция Ираника – Булгарика, посветена на 115-го-
дишнината на дипломатическите отношения между България и 
Иран, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 25 
окт. 2012; Тюркологията – настояще и бъдеще. Юбилейна науч-
на конференция по повод 60-годишнината на специалност „Тюр-
кология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ноем.–01 дек. 2012; 
Кръгла маса Дигитализация и фотография – Велико Търново, 
17 ноември 2012; Национална кръгла маса Опазване и достъп до 
книжовното културно наследство, София, 15 март 2012; Библи-
отеки, четене, комуникации. ХI национална научна конференция 
с международно участие, В. Търново, 16–17 ноем. 2012; Между-
народен семинар Архиви, университети, библиотеки и дигита-
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лизацията на културно-историческото наследство, Софийски 
университет, 19 ноем. 2012; Конференция Архиви, професия и 
образование – реалности и стратегии, Софийски университет, 
18 април 2012 и др.   

Сътрудници на Библиотеката са участвали с 11 (2011 – 6) до-
клада пред 11 (2011 – 7) международни конференции в България  
и в чужбина:

Колоквиум Codex and Text, организиран от Университета по 
ориенталистика в Неапол и института Mondes iranien et indien 
(CRNS), 6–7 дек. 2012; Международна научна конференция 100 
години от Балканските войни (ретроспекция и проекция на 
Горна Джумая от османското господство), РИМ Благоевград, 
4 окт. 2012; Среща на страните от Балканския регион, членки на 
системата ISBN, Загреб, май 2012; European Private Archives of 
Historical Families and Individuals – The ‘Shrine’ of European 
Historical Knowledge and Cultural Heritage, Брюксел, Европейски 
парламент, 26–27 септ. 2012; The Book. Romania. Europa, Мамая, 
23–27 септ. 2012; Международна конференция Въпроси на бъл-
гарската ономастика, Великотърновски университет, септември 
2012; Promoting Access to Manuscript Content, Париж, Нацио-
нална библиотека на Франция, 29–31 май 2012; Четвърта между-
народна конференция Европеана и българските институции, 
Пловдив, 3–4 апр. 2012 г. и др. 

През 2012 г. сътрудници на Библиотеката са изнесли общо 23 
(2010 – 32, 2011 – 27) научни доклада, 11 от които са били на меж-
дународни форуми, 5 (2010 – 7, 2011 – 6) в чужбина. 

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

съставяне на комплексни научни програми за развитие, разработ-
ване и осъществяване или ръководство на технологични проекти, 
подготвяне на писмени консултации, участие като специалисти 
в професионални съвещателни органи към самата Библиотека, 
междуведомствени комисии, изготвяне на рецензии и станови-
ща за защити на дисертации, хабилитации и конкурси за научни 
длъжности в научни организации и висши училища със сродна 
тематика, извършване на експертни оценки по въпроси, свързани с 
фондове и материали от други библиотеки, консултации за колеги 
и граждани, подготовка на експозиции. Сътрудници на Библиоте-
ката продължават да участват в работата на: Македонски научен 
институт, Международен координационен съвет към Консор-
циума за УДК (UDC Advisory Board), Техническия комитет по 
архивна, библиотечна и информационна дейност към Българския 
институт за стандартизация (ТК 16 по АБИД), Международния 
редакционен съвет на сп. Scriptа&e-Scripta, Международния борд 
на LIBER Manuscript Librarians Group, Националната комисия 
„Паметта на света“ към Националния комитет на ЮНЕСКО, 
Международния борд на European Research Centre, Бухщат Хорн 
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(Австрия), Работна група по разработване на „Национална 
стратегия и програма за опазване и достъп до книжовното кул-
турно наследство в българските библиотеки“, инициирана от 
ББИА и др.

В кръга на експертните дейности се включват и устни, и пис-
мени консултации по проблеми, свързани с дейността на библио-
теките, подготовката на библиографии и характеристиката на съх-
раняваните от библиотеките документи (24 бр. писмени и устни)

Експерти от Библиотеката са участвали в подготовката на 9 
изложби:

В памет на братя Миладинови в НБКМ;
Васил Левски, революцията и свободата;
Лицата на войната. 100 години от Балканската война в 

НБКМ;
Иран и неговата история във фонда на НБКМ;
Денят на св. Василий Велики / Катедра по кирилометоди-

евистика към СУ и направление „Стара българска литерату-
ра“ към Института за литература при БАН в НБКМ;

Библиотеките – паметта на нацията, организирана от 
ББИА и НБКМ;

Софийската книжовна школа в НБКМ;
Софроний Врачански – Мъжество, Мъдрост, Правда и 

Чистота. Между „История славяноболгарская“ и „Неделник“, 
в рамките на националното честване на Паисий Хилендарски;

Родени свободни, посветена на българския възрожденски пе-
риодичен печат в Румъния (съвместен проект с БТА).

Сътрудници на Библиотеката са ръководители или участници 
в редица проекти:

Дигитална библиотека; Виртуална библиотека – Бълга-
рия; Проект № BG0046 – Дигитализация и запазване на пис-
меното наследство на България, финансиран по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 
ЕИП); Ръкописни и документални паметници от българските 
земи ХІІІ –ХVІІ в., финансиран от фонд „Научни изследвания“ 
на МОМН; Проект Глобални библиотеки; Проект ARROW 
(Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works 
Towards Europeana); UDC Summary – Проект на международния 
консорциум за УДК за съкратено издание на класификацията он-
лайн на 51 езика и др. 

6. Преподавателска дейност
Хабилитираните сътрудници от Библиотеката са канени като 

хонорувани преподаватели в различни висши училища. Повечето 
от тях подготвят и изнасят цялостни курсове по тематика, свърза-
на с тяхната по-тясна специализация. Сътрудници на Библиотека-
та се включват с лекции и в квалификационни семинари, органи-
зирани от Българската библиотечно-информационна асоциация за 
библиотеките в страната:
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„Краеведска библиография“ – в СУ „Св. Кл. Охридски“, Катед-

ра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“; 
„Краезнание и краеведски БД“ – УНИБИТ, специалност „Биб-

лиотекознание и библиография“; 
„Краеведски електронни ресурси“ – в специалност „Библио-

течно-информационнен и културен мениджмънт“ в УНИБИТ; 
„Българско книгознание“, „Съвременно книгоиздаване“, „Ме-

дии и краезнание“, „Книгоразпространение“, „Дигитални библио-
теки и електронни книги“ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ве-
лико Търново; 

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

„Универсална десетична класификация“ – СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Библиотечно-информационни науки“; 

„Мястото на специализираните сбирки в съвременната библи-
отека“ – СУ „Св. Климент Охридски,“ специалност „Библиотечно-
информационни науки“;

„История на сбирките от редки и ценни документи в НБКМ и 
книгознание“ – 2. и 3. курс УНИБИТ; 

Лекции за БИА пред студенти от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ – Философски и Исторически факултет, от НБУ – специал-
ност „Архиви и общество“, от УНИБИТ; 

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

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

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

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

„Феноменология на българската ръкописна книга“ – Нацио-
налната художествена академия, специалност „Изкуствознание“;

„Кирилски ръкописи Х–ХVІІ в.“ – курс за докторанти към 
БАН и СУ;

„Research Methods in Manuscript Illumination“, „Byzantine 
Manuscripts in the South Slavonic Tradition“ лекции от програмата 
на Американския изследователски център – София (ARCS); 

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

Курсове за квалификация към Учебния център COBISS. 

През 2012 г. сътрудниците от научните секции към Нацио-
налната библиотека са подготвили 23 (2011 – 22; 2010 – 20) курса 
лекции и са провели общо 672 ч. (2011 – 582; 2010 – 665 ч.) лек-
ции и 210 ч. (2011 – 205 ; 2010 – 365 ч.) упражнения със студенти 
от висши училища. Осъществени са единични специализирани 
лекции за запознаване на студенти и специалисти с редки и ценни 



75
материали от фондовете на Библиотеката (15 ч. лекции), органи-
зирани са квалификационни курсове за библиотечни специалисти 
(2 курса – 50 ч.) (2011 – 1 курс, 30 ч.). Изнасяни са и лекции пред 
студенти от специалностите „Библиотечно-информационни нау-
ки“ към Философския факултет на СУ, УНИБИТ, Специалността 
„Книгоиздаване“ на Факултета по журналистика и масови кому-
никации на СУ и др. за запознаване с основни дейности и отдели 
на Библиотеката (Агенциите за ISBN и ISSN, БИА и др.), пред 
студенти в American Research Center – Sofia. Водени са упражне-
ния на студенти от Университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии и специалност „Библиотечно-информационни 
науки“ на Философския факултет на СУ и др. Продължава органи-
зационната дейност на Националния център COBISS в рамките на 
проекта „Виртуална библиотека – България“ с провеждане на ква-
лификационни курсове за участниците в системата за споделена 
каталогизация. Проведени са курсове за библиотекари от библио-
теките партньори в системата COBISS (Подготвителен семинар за 
участници в проекта „Виртуална библиотека – България“ (20 ч.), 
COBISS3/Каталогизация – основен курс (40 ч.) и Изграждане на 
база данни CONOR.BG, (64 ч). Осъществено е научно ръководство 
на 1 докторант.


В отчетите на трите научни секции към Националната 

библиотека за 2012 г. са застъпени всички направления на на-
учната дейност, определени от задачите и функциите на инсти-
туцията. 

ü През изминалата година броят на членовете на науч-
ните секции в Библиотеката е бил 24 души (23 души на щатни 
научни длъжности и 1 сътрудник с научна степен „доктор“) 
(23 – 2011, 25 – 2010, 24 – 2009, 24 – 2008). Този брой е относи-
телно стабилен през последните години, но трябва да се отбе-
лежи, че с напускането или пенсионирането на по-възрастни 
сътрудници, техните места се заемат от млади специалисти, 
които са в началото на научното си израстване. Процентът на 
научни сътрудници с научна и образователна степен „доктор“ 
и „доктор на науките“ слабо се повишава (ок. 71%), но съотно-
шението между доценти и професори (10 доценти / 2 професо-
ри) не се променя. В процес на завършване е един монографи-
чен труд, подготвян за защита на научната степен „доктор на 
историческите науки“. Продължава работата по подготовката 
на още една дисертационна теза. 

ü Излязоха от печат 10 (2011 – 6, 2010 – 7) самостоятелни 
издания с участието на сътрудници от научните секции към 
Библиотеката като автори или съставители (4 колективни мо-
нографии, 3 библиографии, 1 преводно издание, 1 справочно 
издание и 1 каталог на изложба). Библиотеката е издала една 
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от монографиите, две от библиографиите и справочното из-
дание, а останалите са плод на сътрудничество с авторитетни 
външни издателства и организации (Българска библиотеч-
но-информационна асоциация, Висш ислямски институт, Ин-
ститут за изследване на изкуствата при БАН, За буквите – О 
писменeхь, издателство „Изток–Запад“), което потвърждава 
трайния интерес на културната общественост към научната 
продукция на Националната библиотека. Между публикува-
ните и завършени научни изследвания през 2012 г. са посочени 
42 студии и статии в 414 с. в научни сборници и периодични 
издания. Забелязва се относително намаляване на броя на 
публикуваните статии (2009 – 50, 2010 – 49, 2011 – 48), но то 
все още е достатъчно значимо, за да се приеме за тенденция. 
Научните сътрудници отчитат текуща работа по изследвания 
в рамките на научния профил на Библиотеката, които се под-
готвят в течение на няколко години (2 дисертационни труда, 1 
монография, 2 описа и каталози на ръкописи, съставителство 
на 4 бази данни). И през тази година не е подновена работата 
над 2 описа, 5 документални издания, 1 каталог, 1 албум, 3 ре-
троспективни и 1 персонална библиография. Отчетена е зна-
чителна по количество редакционна работа на подготвяни за 
издаване материали, преводни издания, интерфейс на софту-
ерни приложения и др. (13 издания (3065 с.) (2011 – 12 издания 
(3782 с.). Традиционно се отчита и работа по редакция на 4 те-
кущи бази данни (8164 записа). 

ü В рамките на основната дейност по профила на Библи-
отеката като научен институт изпъква същественото участие 
на научните сътрудници в разработването и осъществяването 
на проекти от голямо значение за развитието на институцията 
и библиотечното дело в страната. Отчетено е завършването 
на българската част от международния проект на Консорци-
ума за УДК – UDCSummary. Продължава реализирането на 
проектите „Виртуална библиотека – България“ и „Дигитална 
библиотека“. Ръководството на тези проекти и голяма част 
от текущата работа по тях е част от експертната дейност на 
научни сътрудници в Библиотеката. Отчита се и тяхното съ-
ществено участие в обучителната дейност в рамките на про-
екта „Глобални библиотеки – България“, която ще продължи 
и през следващите няколко години. През 2012 г. се отчита и 
работа по проектите № BG0046 „Дигитализация и запазване на 
писменото наследство на България“, финансиран по Финансо-
вия механизъм на Европейското икономическо пространство 
(ФМ на ЕИП), „Ръкописни и документални паметници от 
българските земи ХІІІ–ХVІІ в.“, финансиран от Фонд „На-
учни изследвания“ на МОМН (завършителен етап), Проект 
ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan 
Works Towards Europeana) и др, и започването на нов проект за 
подготовка на Съкратено българско издание на УДК. Сътруд-
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ниците на Библиотеката са участвали през годината общо в 
осъществяването на 5 технологични проекта от различни на-
правления на дейността на Библиотеката. Продължава анга-
жираността на сътрудници на Библиотеката по изготвяне на 
проекти за подзаконовите нормативни документи и стандар-
тите за библиотечни дейности, предвидени в Закона за общест-
вените библиотеки от 2009 г. Експертната дейност на научните 
сътрудници съпровожда почти всички новости в областта на 
библиотечната технология (внедряването на интегрираната 
система COBISS, дигитализация на библиотечни материали и 
др.) и замисъла и реализирането на начинания за популяризи-
ране на библиотечните фондове (9 изложби). 

ü През 2012 г. сътрудници на Библиотеката са изнесли 
общо 23 (2010 – 32, 2011 – 27) научни доклада, 11 от които са 
били на международни форуми, 5 (2010 – 7, 2011 – 6) в чуж-
бина. Преподавателската дейност на научните сътрудници 
се осъществява най-вече чрез курсове от лекции и упражне-
ния в някои висши училища. През изтеклата година те са 23 
(2011 – 22 ; 2010 – 20) в общо 672 ч. (2011 – 582; 2010 – 665 ч.) 
лекции и 210 ч. (2011 – 205 ; 2010 – 365 ч.) упражнения. Препо-
давателската дейност е характерна за повече от две трети от 
академичния състав. През годината се увеличава и броят на 
квалификационните курсове за запознаване със системата на 
споделена каталогизация COBISS и се отчита участие в про-
грамата за продължаващо обучение на Българската библио-
течно-информационна асоциация и като обучители в рамките 
на инициативата „Глобални библиотеки“. Научните сътруд-
ници в Библиотеката отчитат общо 15 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 получа-
ване на научни звания). 

ü Отчетите за 2012 година като цяло в количествено от-
ношение не се различават съществено от отчетите за предход-
ните години. При сравнение на данните с цел да се установи 
определена тенденция, се констатира относително запазване 
на количествените параметри, отчетени в отделните направ-
ления на научната работа в Библиотеката. Макар този резул-
тат да изглежда задоволителен на фона на непрекъснатото 
намаляване на общата численост на академичния състав (с 
около 15% за последните десетина години), необходимо е да се 
полагат усилия за утвърждаване на академичния престиж на 
институцията. Заслужава да се отбележи стъпката към промя-
на на средната възраст на академичния състав с включването 
в него на няколко по-млади колеги. Едновременно с това се 
задълбочава нарушаването на равновесието между трите на-
учни секции по отношение на техните количествени измере-
ния. Броят на сътрудниците от секциите по библиотекознание 
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(5) и библиография (6 души) е значително по-малък от броя 
на сътрудниците в секцията по книгознание, палеография, 
архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация (12 
души). Забавянето на изпълнението на някои планови задачи 
и дори тяхното замразяване за по-дълги срокове се обяснява 
с обективни причини – промяна на технологии, от които за-
виси изпълнението, срочна необходимост от разработване на 
теми, които не са планирани предварително, но представля-
ват съществен принос за научната дейност на Библиотеката 
и др. Посочените заключения са ограничени до наблюдение и 
сравнение на количествените данни от отчетите на научните 
секции. Този отчет няма за задача да представи сравнителна 
оценка на качеството на научните разработки и научнопрак-
тическите дейности поради обективните различия в съдържа-
нието и характера на трите основни направления на научната 
работа в Библиотеката. 

Издателска дейност
През изминалата година издателската дейност на Библиоте-

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

Отдел „Издателство“:
- Самостоятелни, периодични и продължаващи издания – 13 

бр. (8 на хартиен носител, 4 е-книги) (160,25 печ. коли)
- Неподготвени и неотпечатани – 2 бр. (28,25 печ. коли)

   Общо: 188,5 печ. коли

Печатна база:
- Издания на НБКМ
  сп. „Библиотека“ 
  бр. 5/6/2011 – 128 с. – тир. 360;
  бр. 1/2012 – 74 с. – тир. 360;
  бр. 2/2012 – 64 с. – тир 360;
  бр. 3/4/ 2012 – 120 с. – тир. 360;
  бр. 5/2012 – 176 с. – тир. 500;
  бр. 6/2012 – 64 с. – тир. 360.

  Отчет на НБКМ за 2011 – 136 с. – тир. 90. 
  Общо: 2390 бр.

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

  Книги:
  „История и организация на достъпа до архивите“ – 224 с. – 

тир. 200;
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  „Български книги“. Том Х – 184 с. – тир. 300;
  „Речник на църковнославянския език“. Том ІІ – 356 с. – 

тир. 800;
  „Телефонен указател на НБКМ“ – 36 с. – тир. 200;
  „Васил Левски. Библиография“ – 520 с. – тир. 250;
  „Beati Possidentes“ – 560 с. – 300 тир.           
  Общо: 2050 бр.

   Акциденция (заемни бележки, контролни листове, форму-
ляри, бланки и др.) 

  Общо: 100 000 бр.

  Външни поръчки: 
  Стихосбирка – 72 с. – тир. 300

  Общо: 300 бр.

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

неков. Готови за печат са тетрадка 1–23 (1933–1938, 1955–4 юли 
1965 г.) 

Работи се от тетрадка № 24 нататък. 
Започна подготовката на томче от малкоизвестен разказ на   

А. Страшимиров и негови непубликувани писма до Стефана Си-
мова – бъдещата му съпруга.


ü Издателството се справи с планираните издания за 

2012 г., макар някои от ръкописите да не бяха подадени навре-
ме. Продължава практиката външни автори да предават ма-
териалите изписани не с Times New Roman, а с креация на СУ, 
въпреки изричните ни напомняния към научните редактори. 

ü Излезлите от печат самостоятелни, периодични и про-
дължаващи издания са 14 (вкл. 4 е-книги) (200,5 печ. коли). 

ü Редакторската работа беше на ниво, започна внедрява-
нето на новите Правила за библиографско цитиране, израбо-
тени от колегите от ТНБ.

ü През отчетната година издателството на НБКМ кан-
дидатства и спечели финансиране по програмата „Помощ за 
книгата“ на Министерството на културата за печатно издание 
на „Иван Милев“от Евдокия Петева-Филова. Кандидатства-
хме за финансиране и от Фонд НИ към МОНМ, от който спе-
челихме субсидия за отпечатването на Речник на църковнос-
лавянския език, Том ІІ.
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Библиотечна координация

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

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

Експертната дейност се изразява в участието на специали-
стите в професионални съвещателни органи към самата Библио-
тека, междуведомствени комисии, специализирани научни съвети 
и научни комисии, извършване на експертни оценки по въпроси, 
свързани с фондове и материали от други библиотеки, консулта-
ции за колеги и граждани, подготовка на експозиции. Сътрудници 
на Библиотеката продължават да участват в работата на: Българ-
ската национална комисия „Паметта на света“ към Националния 
комитет на ЮНЕСКО: подготвяне на форма за вписване на па-
метници в Националния регистър, 3 заседания; Борда на LIBER 
Manuscript Librarians Group и на Борда на European Centre for Book 
Restoration and Conservation (Бухщат Хорн, Австрия); Техническия 
комитет по архивна, библиотечна и информационна дейност към 
Българския институт за стандартизация (ТК 16 по АБИД), Между-
народния редакционен съвет на сп. Scriptа&e-Scripta и др. 

ü Извършване на експертни оценки и консултации по въп-
роси, свързани с библиотечната, библиографската и информа-
ционните дейности 

•  В Национален център COBISS 
Една от задачите на сътрудниците в направлението е осигу-

ряване качеството на въвежданите записи. Изпълнението £ се из-
вършваше чрез:

-  Текущи консултации:
Извършват се през цялата година от служителите на направ-

лението. Консултациите се отнасят до библиографското описа-
ние и прилагането му към формат COMARC/B, както и до въ-
веждането на сигнатури и регистрация на периодични издания в 
COMARC/Н.

-  Изготвяне на методични решения и методики:
Методични решения и бележки за сложни случаи на библиог-

рафско описание и приложение на формата за библиографско опи-
сание COMARC/B – 2 бр. 

-  Периодично провеждане на сбирки за вземане на текущи 
решения за сложни случаи на описание и уеднаквяване на катало-
гизационната практика между направленията „Каталогизация“ и 
„Национална библиография“ и съобразяването с международните 
стандарти за библиографско описание.

•  В направленията „Национална библиография“ и „Катало-
гизация“ 

През 2012 г. беше извършена писмена и устна консултантска 
дейност по следните проблеми – подбор на документи, библи-
ографско описание, класиране и предметизиране на документи, 
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изработване на библиографски указатели, книгоиздаване и печат 
и др. Голяма част от експертната и консултантска работа е извър-
шена от научните сътрудници, които работят в различни отдели на 
направлението. 

Бяха провеждани редовно съвещания на Работната комисия 
по каталогизация, на които се обсъждаха проблемите на подбора, 
описанието, контролните файлове, класифицирането и предмети-
зирането. 

Бяха изработени и обсъдени следните методични и инструк-
тивни материали:

-  Методични решения № 3, 9 за 2012 г. на комисията за 
„Библиографско описание и контролни файлове“;

-  Инструкция за технологичните процеси в отдел „Библио-
графия, статистика на книгите и ISBN агенция“. 2012. 3 с.;

-  Изисквания за библиографско представяне на цитираните 
информационни ресурси и за техническото оформление на публи-
кациите, постъпили в издателството на НБКМ.

Осъществени бяха консултации в областта на библиографска-
та обработка на документите, определяне на видовете документи, 
определяне на идентификационните данни в книгите, цитиране на 
документите и др. 

Дадени бяха консултации на национално ниво в областта на 
библиографското описание – 120 бр.; Дадени бяха консултации на 
издатели за оформление на книгите, библиографското им предста-
вяне, за международния стандартен номер ISBN и сeмантичната 
обработка на документите – 37 бр.; Консултации на автори и изда-
тели за библиографски позовавания и цитиране на информацион-
ни ресурси – 43 бр.

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

Международна дейност

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

телите на структурите и много служители участваха в следните 
международни форуми:

• Архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ за участие в поре-
дица от лекции, организирани от Института за национална исто-
рия на Македония (10–12 февруари 2012 г.) – януари; 

• Библиограф експерт за участие като представител на Наци-
оналната ISBN агенция в поредната (трета) среща на страните от 
Балканския регион, членове на системата ISBN в Загреб, Хърват-
ска (27–30 май 2012 г.);
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• Зам.-директорът по Библиотечно дело взе участие в откри-

ване на изложба в Българската православна църковна община „Св. 
св. Кирил и Методий“ в Рим, Италия (8–12 май 2012 г.) – март;

• Зам.-директорът по Библиотечно дело – в семинар на по-
требителите на i2s DigiBook и конференция на IFLA за дигитали-
зация на продължаващи издания в Париж, Франция (10–13 април 
2012 г.);

• Директорът участва в Осма световна среща на българските 
медии „Медиите – между глобалното и регионалното“ в Букурещ, 
Румъния (16–20 май 2012 г.);

• Експертът по програмиране и проектиране в Националния 
център COBISS – в Съвместна среща на Европейската библиотека 
и Европеана в Букурещ, Румъния (21–23 май 2012 г.);

• Експерт от Националната агенция ISMN участва в Годишна-
та среща на представителите от националните агенции за ISMN в 
Кишинев, Молдова (10–13 септември 2012 г.);

• Експерт от Националната агенция за ISSN – в Годишната 
конференция на директорите на националните агенции за ISSN в 
Лисабон, Португалия (7–12 октомври 2012 г.);

• Ръководителят на отдел „Български исторически архив“ взе 
участие в международна конференция European Private Archives 
of Historical Families and Individuals – The ‘Shrine’ of European 
Historical Knowledge and Cultural Heritage, проведена под ръко-
водството на проф. Шарлот Валино в Европейския парламент;

• Главният библиограф в отдел „Информация по култура, на-
ука, образование и Булгарика“ участва в Дискусия, посветена на 
проекта за промяна на директивата на ЕС за повторна употреба на 
информацията от обществения сектор, която се проведе в Евро-
пейския парламент в Брюксел, Белгия (17–18 октомври 2012 г.);

• Ръководителят на Националния център COBISS – в Първа 
среща на директорите на националните библиотеки от Югоизточ-
на Европа в Белград, Сърбия (19–23 октомври 2012 г.);

• Главният архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ взе учас-
тие в предварителни разговори с ръководството на Университета 
на Къркларели за осъществяване на бъдещ съвместен проект в 
Къркларели, Турция (18–20 октомври 2012 г.);

• Ръководителят на направление „Информационни техноло-
гии“ – в Съвместна среща на Европейската библиотека и Европеа-
на в Мадрид, Испания (3–5 декември 2012 г.);

• Главният архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ участва 
в Международна конференция по случай 60 години от създаването 
на специалност „Тюркология“ с доклад на тема „Събития и лично-
сти на страниците на Видинските сиджили“;

• Главният архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ участва в 
Международна конференция „Въпроси на българската ономастика“, 
организирана от Великотърновския университет с доклад на тема 
„Османските архиви и значението им за българската ономастика“;

• Главният архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ участва 
в Международна конференция, проведена в гр. Мамая и организи-
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рана от Градската библиотека на Букурещ с доклад на тема Sur le 
prix du livre musulman au XVIIIe siecle;

• Главният архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ участва 
в Международна конференция, организирана от Френската акаде-
мия на науките и от Университета по ориенталистика в Неапол на 
тема Texte et codex с доклад на тема Les diplomes de calligraphie;

• Главният архивист от отдел „Ръкописи и старопечатни из-
дания“ участва в ІV годишна конференция на LIBER Manuscript 
Librarians Group Promoting Access to Manuscript Content в Нацио-
нална библиотека в Париж, Франция;

• Главният архивист от отдел „Ориенталски сбирки“ участва 
в предварителни разговори с ръководството на Университета на 
Къркларели за осъществяване на бъдещ съвместен проект в Кърк-
ларели, Турция;

• Зам.-ръководителят на Националния център COBISS участ-
ва в Съвместна среща на Европейската библиотека и Европеана в 
Мадрид, Испания (3–5 декември 2012 г.).

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

национални библиотеки:
• НБ на Сърбия; 
• НУБ на Македония;
• Договор за изложба с НБ на Армения.
В процес на подготовка са следните договори:
• Общоруска държавна библиотека за чуждестранна литера-

тура „М. И. Рудомино“ (ВГБИЛ);
• НБ на Азербайджан;
• Британска библиотека.

Участие в международни организации
Библиотеката е активен участник в най-големите междуна-

родни организации на библиотеките:
• Конференцията на директорите на европейските национал-

ни библиотеки (CENL);
• Международната библиотечна асоциация (IFLA).
Сектор „Официални издания“ в направление „Специални  ко-

лекции“ е Европейски документационен център към Europe Direct 
(Европейска информационна мрежа) към Европейската комисия,  
а така също е и Информационен компонент на ООН;

Библиотеката е седалище на националните ISBN, ISSN и 
ISMN агенции. Чрез тези агенции Библиотеката участва в изграж-
дането на международните идентификационни системи за стан-
дартни номера на книгите, периодичните и музикалните издания, 
получили международен стандартен номер, със седалища на меж-
дународните агенции съответно в Лондон (Великобритания), Па-
риж (Франция) и Берлин (Германия). 

Работа с посолства, културни служби и центрове
В международната дейност на Библиотеката значително мяс-
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то заема работата с наши и чужди посолства, културни центрове и 
институти.

През февруари 2012 г. на официално посещение в Библио-
теката беше Н. Пр. Емил Каримов, посланик на Азербайджан в 
София, във връзка с предложение за подписване на договор между 
Националните библиотеки на България и Азербайджан и връчване 
на дарение; през май посрещнахме гости от Германия по проект 
на Гьоте институт; станалото традиционно вече посещение на 
Н. Пр. г-н Макото Ито, посланика на Япония в София, по повод 
Празника на цъфналите вишни; през май на посещение беше     
д-р Маркус Брантл, ръководител на Дигиталния център на Бавар-
ската държавна библиотека в Мюнхен; новозначеният посланик  
на Бразилия в София Н. Пр. Уошингтън Луис Перейра де Соуса 
посети за първи път Националната библиотека и се запозна с ней-
ната история. На тази среща беше договорено и представяне на 
стихосбирката „Поезия“ на Карлос Друмонд де Андраде (1902–
1987) на португалски и български език и CD Oratorio de Xango; 
през август и октомври 2012 г.; г-н Степан Петоян от Национал-
ната библиотека на Армения посети Националната библиотека  
във връзка с откриване на изложбата „500 години арменско кни-
гоиздаване“. По същия повод гости на Библиотеката бяха минис-
търът на културата на Република Армения, г-жа Хасмик Погосян, 
и г-н Тигран Закарян, директор на Националната библиотека на 
Армения; във връзка с гостуването на делегация от Република 
Турция на Държавна агенция архиви, Библиотеката посетиха ге-
нералният директор на Държавния архив, началникът на отдел 
Османски архив, координаторът на отдела на Републиканския ар-
хив и придружаващи делегацията лица; като официални гости на 
Министерството на културата посрещнахме г-жа Екатерина Гени-
ева, генерален директор на Всерусийската държавна библиотека за 
чуждестранна литература „М. И. Рудомино“; по официална пока-
на на директора на Националната библиотека посрещнахме посла-
ниците – Н. Пр. г-н Андраш Клейн, посланик на Унгария в София 
и Н. Пр. г-жа Аник ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в 
София; през ноември посрещнахме голяма делегация от акаде-
мични библиотеки на Евразийския университет „Л. Н. Губильов“, 
гр. Астона, и на Източноказахстанския държавен университет „С. 
Аманжолов“,  гр. Усть-Каменогорск от Република Казахстан. 

Национални и международни програми и проекти

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

ü Проект IMPACT (Improving Access to Text): Втори етап
Текущи дейности по проекта:
• кореспонденция с представители и участници по проекта – 

текущо; 
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• превод на имейли и документи по проекта – текущо;
• съвещания относно работата по проекта с ръководителя на 

направление „Дигитална бибилиотека“ и с отговорното за проекта 
лице от страна на НБКМ; 

• участие в системите и мрежите за вътрешна комуникация по 
проекта (Surfgroepen, IMPACT Sharepoint и LinkedIn) – текущо; 

• координация на кореспонденцията по проекта – текущо;
• участие в изготвянето на отчетите по проекта, съвместно с 

ръководителя на направление „Дигитална бибилиотека“ и главния 
счетоводител – февруари, март, май и август.

ü Европейска библиотека и Европеана 
Текущи дейности:
• 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;
• кореспонденция с представители от Централния офис;
• превод на материали и е-мейли към Централния офис;
• организация на служебно пътуване на сътрудник от направ-

ление „Информационни технологии“ за участие в Съвместна сре-
ща на Европейската библиотека и Европеана в Букурещ, Румъния 
(21–23 май 2012 г.) – май;

• организация на служебно пътуване на ръководителя на на-
правление „Информационни технологии“ за участие в Съвместна 
среща на Европейската библиотека и Европеана в Мадрид, Испа-
ния (3–5 декември 2012 г.) – октомври–ноември;

• участие в мултимедийно проучване на Портала на Европей-
ската библиотека и анкета – юли; 

• превод на думи и изрази на български език и редакция за но-
вия портал на Европейската библиотека – март–май, юли, септем-
ври, октомври; 

• кореспонденция и преводи във връзка с работата на НБКМ 
по виртуалната изложба „Reading Europe“ – ноември.

ü Проект „Виртуална библиотека – България“ 
През 2012 г. беше извършено планираното конвертиране на 

контролните записи в база данни с имената на български и чуж-
дестранни автори във формат за контролни данни COMARC/A и 
прехвърлени в нормативна база данни CONOR.BG. 

Общият брой на конвертираните записи е 128 183.
В периода на подготовка беше извършена значителна по обем 

формална и съдържателна редакция на съществуващите контрол-
ни записи в база данни AU/ISIS – контрол и унифициране на от-
делните полета (елементи) на записа, преглеждане на речниковия 
масив, тьрсене на определени елементи в базата данни, издирване 
и допълване на информация от биобиблиографски източници, 
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вкл. регионални краеведски енциклопедии, с цел разграничаванe и 
идентифициране на автори.

Беше извършена формална и съдържателна редакция на около 
12 000 контролни записа в база данни AU/ISIS, въведени 931 нови 
и установени и изтрити 325 дублетни записа.

• актуализиране на Списъка на източниците, използвани в 
нормативната база данни, с добавен номер на записа от електрон-
ния каталог и предоставен на колегите, работещи в CONOR.BG;

• тестване на конвертираните записи в база данни CONOR.BG. 
От 22.10.2012 г. дейността по създаване на нови контролни 

записи продължи в новоизградената база данни CONOR.BG.
В база данни Националната библиотека в системата COBISS.

BG бяха:
- създадени 9772 библиографски записа за каталог на моно-

графии (книги, албуми, официални издания, дисертации, хабили-
тационни трудове) и нови заглавия продължаващи ресурси;

- редактирани – 18 208 библиографски записа за каталог;
- класирани по УДК и предметизирани  9820 бр. книги, албу-

ми, официални издания, дисертации, хабилитационни трудове и 
нови заглавия продължаващи ресурси;

- редактирани – 4591 бр.  класификационни индекси и пред-
метни рубрики;

- сигнирани монографии за основния фонд – 9100 т.;
- сигнирани монографии за архива – 9323 т.;
- сигнирани продължаващи издания за основния фонд – 

380 т.;
- сигнирани продължаващи издания за архива – 203 т.;
- сигнирани монографии за различни колекции – 2044 т.;
- изработени сигнатурни етикети за монографии – 4129 бр.;
- активиран статус за достъп на библиотечните документи в 

основния фонд – 6127 библиографски записа;
- редактирани 2184 бр. сигнатури на монографии и продължа-

ващи издания.
В нормативната база данни CONOR.BG в системата COBISS.

BG бяха:
• създадени 722 бр. нови контролни записи с имена на българ-

ски и чуждестранни автори;
• редактирани  3909 бр. контролни записи; 
• изтрити 176 бр. записи.

ü Програма „Осинови книга“ 
 Осиновените книги (ръкописи, старопечатни и модерни из-

дания), т.е. тези, за които вече са събрани необходимите средства, 
са общо осем. От осиновените книги са изцяло реставрирани три 
и почти е завършена реставрацията на четвърта. Изработени са ку-
тии за архивно съхранение на фрагменти от ръкописи. Набират се 
средства за още една старопечатна книга, един ръкопис и за вест-
ници от времето на Възраждането („Шутош“, „Тъпан“ и „Дунав“). 
През 2013 г. списъкът с книги за осиновяване ще бъде попълнен 
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с нови „кандидати“. През 2011–2012 г. благодарение на благотво-
рителната кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“, 
в която Библиотеката беше избрана като един от бенефициентите, 
събраните средства надхвърлиха 10 000 лв.

Дарителите са основно ученици от столични и извънстолични 
училища, заедно с едно дарение от СУ „Св. Климент Охридски“, 
три от даренията са направени в памет на покойни роднини, све-
тът на бизнеса е представен от служителите на Райфайзенбанк и 
един бизнесмен, двама дарители са от чужбина, останалите дари-
тели са свързани по един или друг начин с Библиотеката.

Всички данни за програмата „Осинови книга“, със списъците 
на книгите за осиновяване, осиновените книги и дарителите, се 
обновяват редовно в съответния раздел на сайта на Библиотеката.

ü Проект Scripta Alata
Проектът е подготвен и представен за одобрение в ЕК за 2013 

г. Той включва ценни и значими исторически документи от пери-
ода XIII–XX в. от четирите страни участнички, които да покажат, 
че и в миналото страните членки на ЕС са поддържали връзки от 
различен характер (политически, военен, търговски т.н.) и такива, 
свързани с бележити исторически личности и семейства. В проек-
та участват Италия (координатор), Полша, Белгия и Националната 
библиотека на България, която предоставя материали от архива на 
големия поет Гео Милев, като голяма част от тях са непознати до 
момента за широката публика. 

ü Проект Изграждане на онлайн база данни UDC Summary
Завършено е цялостното изграждане на базата данни на бъл-

гарски език и са въведени поправките и допълненията на класи-
фикацията от 2011 г. Базата данни съдържа 2600 основни индекса, 
273 примера и 643 полета за термини, включени към основните 
индекси. За повече информация вж.:

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=bg

Изложби. Културна дейности

През изминалата година бяха представени 25 изложби, като 
три от тях с национално значение и приоритетни за Библиотеката: 

Националната изложба „Васил Левски – революцията и сво-
бодата. 175 години от рождението“ под патронажа на г-жа Цецка 
Цачева, председател на Народното събрание; изложбата „Лицата 
на войната, 100 години от Балканската война“ под патронажа на 
г-н Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните 
работи и изложбата „Софроний Врачански – Мъжество, Мъдрост, 
Правда и Чистота. Между „История славяноболгарская“ и 
„Неделник“ под патронажа на президента на Република България   
г-н Росен Плевнелиев.
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Националната изложба „Васил Левски – революцията и 

свободата. 175 години от рождението“ беше организирана по 
инициатива на Общобългарския комитет и фондация „Васил Лев-
ски“ и субсидирана от Министерството на културата. Широката 
общественост можа да види оригиналите на личния бележник 
(тефтерчето) на Васил Левски, в което той е водил своите запис-
ки, бележки, сметки и пр. през последните две години от живота 
си; „Нареда на работниците за освобождението на българския на-
род“ – изключителният и гениален програмен документ на Апос-
тола, Програмата и Устава на БРЦК от 1872 г., както и запазените 
документи, излезли изпод перото на Апостола – писма, шифри, 
псевдоними, сметки и др., заедно със седемте запазени негови 
снимки, допълнени от образите на неговите сподвижници – общо 
над 50 фотографии.

В експозицията бе отделено място за документалните матери-
али, които проследяват подготовката и заседанията от провелото 
се преди 140 години в Букурещ Първо общо събрание на БРЦК 
(29 април – 4 май 1872 г.), както и паролата, инструкцията за деле-
гатите, протоколите и др. 

Националната изложба „Лицата на войната, 100 години от 
Балканската война“ беше организирана като част от националните 
чествания по повод 100-годишнината от обявяването на Балкан-
ската война.

Беше показана в снимки и документи, притежание на Нацио-
налната библиотека, хронологията на войната – дипломатическата 
подготовка, създаването на Балканския съюз, мобилизацията и 
обявяването на войната, еуфорията на българите около мобилиза-
цията и изпращането на войниците, които заминават на фронта.

Посетителите се запознаха с документи за офицерския и вой-
нишкия състав на българската армия, за въоръжените сили на съ-
юзниците и за турската армия. В изложбата бе отделено внимание 
и на войнишкия бит, санитарното дело и тежките последици от 
кръвопролитните битки. 

Националната изложба „Софроний Врачански – Мъжество, 
Мъдрост, Правда и Чистота. Между „История славяноболгарская“ 
и „Неделник“ беше част от националните чествания по повод 
250-годишнината от написването на „История славяноболгарская“ 
от Пасий Хилендарски. Бяха представени 13 ръкописа от Котлен-
ския книжовен център, десет от които са дело на Софроний Вра-
чански и най-ценният първи препис на „История славяноболгар-
ская“, изготвен от него през 1765 г.

Показахме Софрониевия „Неделник“ и неговите издания през 
Възраждането, които отбелязват мястото и ролята на книжовника 
в зората на българското книгопечатане. В изложбата беше просле-
ден жизненият му път и различните периоди от дейността на Соф-
роний Врачански като приемник и продължител на делото на отец 
Паисий Хилендарски.

В навечерието на 24 май – Денят на българската култура и 
славянската писменост бе открита изложбата „Софийската кни-
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жовна школа ХVІ–ХІХ век“, под патронажа на г-жа Йорданка 
Фандъкова – кмет на гр. София.

За първи път на широката публика и специалистите бе дадена 
възможност да видят редки и ценни оригинални ръкописи, създа-
дени в Софийската малка Света гора – Кремиковското евангелие 
от 1497 г., Първото и Второто Драгалевско евангелие от 1534 и 
80-те години на ХVІ в., Софийското евангелие от средата на века, 
Бобошевското евангелие от 1578 г. 

През септември Националната библиотека на Армения госту-
ва с изложбата „500 години арменско книгоиздаване“, посветена 
на обявяването от ЮНЕСКО на Ереван за Световна столица на 
книгата за 2012 г. Изложбата премина под патронажа на г-н Вежди 
Рашидов, министър на културата. 

Дигитални копия на документи от графичната колекция на 
сектор „Картографски и графични издания“ бяха експонирани  на 
уникалната фотографска изложба „Средновековните пристанища  
в морските маршрути на Изтока: Северна Егея, Черно море, Кас-
пийско море“ през декември в гр. Солун. Изложбата бе организи-
рана от Европейския център за византийски и поствизантийски 
паметници в сътрудничество с Културния център на област Цен-
трална Македония и Центъра за изследване и развитие на гръцка-
та цивилизация на Черно море. Изложбата се проведе в рамките 
на Проект „OLKAS: От Егейско до Черно море. Средновековни 
пристанища в морските маршрути на Изтока“, финансиран от Ев-
ропейската  програма „Съвместна оперативна програма „Черно 
море 2007–2013“ и национални ресурси.

Продължава линията на доброто партньорство с Национал-
ния литературен музей. През март 2012 г. представихме изложбата 
„110 години от рождението на Борис Шивачев“. 

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

През 2012 г. Националната библиотека бе домакин на няколко 
научни сесии и конференции.

Традиционно вече Асоциация „Българска книга“ връчи годиш-
ната награда „Рицар на книгата“ в Националната библиотека, а Дър-
жавна агенция за българите в чужбина – своята награда „Българка 
на годината“. Бяха представени над 28 новоизлезли книги, няколко 
концерта, а сътрудници в отдел ВО и БК организираха за трета по-
редна година Коледно тържество за колегите от Библиотеката. 

През 2012 г. в Библиотеката гостуваха 64 групи от раз-
лични училища в София и страната, които работят по Проект 
BG051PO001 „Да направим училището привлекателно за млади-
те хора“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на ЕС. Сътрудници от отдела „Връз-
ки с обществеността и библиотечна координация“ разказваха на 
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учениците историята на Националната библиотека, съпроводена с 
разходка и показване на символите на Библиотеката.

През изтеклата година посещенията по повод организираните 
събития в Националнатата библиотека надхвърлиха 18 000 души, 
бяха изпратени над 400 бр. покани и персонални писма-покани до 
представителите на различни институции в България. 

Продължава доброто сътрудничество с библиотеките от стра-
ната, като с удоволствие им предоставяме изложбени площи за 
представяне на техни изложби по повод годишнини или важни съ-
бития от местно значение.

Продължи актуализирането на база данни „Дарения“.

Интернет страница на Библиотеката
 Основните дейности през 2012 г., свързани с информацион-

ното обслужване чрез сайта на Библиотеката, бяха: 
• Актуализиране структурата на сайта чрез извеждане на 

нови линкове към електронния каталог COBISS; поставяне на ин-
терактивни лога и банери;

• Актуализиране на българската и английската версия на кар-
тата на сайта; 

• Актуализиране на събития, изложби, съобщения в рубрика-
та „Новини“;

• Регулярно обновяване на списъците на дигитализираните 
периодични издания и създаване на нови линкове към кабинетите 
от Дигиталната библиотека;

• Изготвяне на правила за търсене в Дигиталната библиотека;
• Създаване на нова рубрика „Архив на библиографските 

справки“, в която по-голямата част от справките, изготвени от 
1992 г. до края на 2012 г., бяха предметизирани по съставен спе-
циално за целта рубрикатор, представени с пълното си описание и 
публикувани на сайта; 

• Актуализиране на текстове в българската и английска вер-
сия в проекта „Осинови книга“; 

• Актуализиране на рубриките за библиотечни издания – 
„Нови книги“ и сп. „Библиотека“ (качване на архива на списание-
то за 2011);

• Качване на книжките на „Обзорите на архивните фондове, 
колекции и единични постъпления, съхранявани в БИА“;

• Качване на двутомната ретроспективна библиография „Бъл-
гарска възрожденска книжнина“;

• Седмично публикуване на депозитните списъци за книги и 
периодика.
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Информационни технологии и мрежи

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

През 2012 г. ежедневнo се актуализираха работните бази 
данни – дейността включва всекидневен архив на бази данни под 
ISIS, в които въвеждането на описания продължава. Актуализира-
на беше информационната база данни под ISIS на продължаващи-
те издания.

Прегледани, редактирани и подготвени за конверсия бяха 
записите на РБ, Благоевград. За да бъдат подготвени данните за 
конверсията, бяха написани много програми, които форматираха 
данните в подходящ формат за конверсията.

Редактирани бяха сигнатурите на конвертираните записи на 
книги за 2007 г. в системата COBISS.

През изтеклата година бяха изведени, обработени и предаде-
ни 47 и 48-и списък за 2011 г. и от 1 до 46-и списък за 2012 г. на 
Български книги от Националната библиография и за чуждите кни-
ги от 24 до 37-и списък за 2011 и от 1 до 16-и списък за 2012 г.

Бяха сканирани и форматирани подготвените ръководства и 
текстови документи за COBISS.

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

За всички новопостъпили на работа колеги бяха създаде-
ни служебни пощи, а на напусналите пощите бяха изтривани от 
мейлсървъра.

Бяха инсталирани всички обновления на софтуерните прило-
жения, използвани в Библиотеката.

Създадени и актуализирани бяха връзките за достъп до раз-
личните дигитални колекции на интернет страницата на Библио-
теката.

Създадени бяха нови бази данни за съществуващи дигитални 
колекции съобразно формат Dublin Core и данните бяха конвер-
тирани успешно. Добавени бяха и нови полета за въвеждане на 
допълнителни данни. При нас беше прехвърлено дигиталното съ-
държание на списание „Сердика“ от Столична библиотека.

Бяха написани инструкции за конвертирането на записите на 
Благоевградската библиотека, както и за базите данни в Дигитал-
ната библиотека.

Организация и мениджмънт
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Състояние на техниката. Инсталиране, проучване и по-

ръчка на нова техника 
Инсталиран беше отделен сървър за съхранение на дигитал-

ните изображения от изложбите и събитията, проведени в Библио-
теката.

Беше направена профилактика на сървърите и се следеше 
тяхното състояние. Периодично данните се архивират.

Бяха подготвени спецификации, закупени и сменени батерии-
те за UPS-ите, осигуряващи непрекъснато електрическо захранва-
не на сървърното помещение и на сървъра, обслужващ системата 
на пропуска.

Подменени бяха мрежови кабели от локалната мрежа и мре-
жови устройства, излезли от употреба вследствие на токови удари.

Закупени бяха батерии за UPS и бяха подменени старите, кои-
то вече нямаха заряд.

11 компютъра бяха свързани с мултифункционални устрой-
ства в мрежа, бяха преинсталирани 13 компютъра и драйвери за 4 
принтера.

След закупуването на клавиатури, тонер касети и др. веднага 
бяха сменени старите, където беше необходимо. Върната техника 
от сервиз веднага беше свързвана, за да работи.

Съдействие при отстраняването на трудности, възникнали по 
време на работата с компютърната техника, беше оказвано непре-
къснато на колеги от служителите в направлението.


ü Редактирани и подготвени за конверсия бяха базите 

данни на РБ, Благоевград с помощта на много новонаписани 
програми на Phyton.

ü През годината продължи поддържането на други бази 
данни в Библиотеката: Булгарика; бази данни за Национал-
ния статистически институт; Предметен указател, Авторски 
указател и Музикални издания.

ü Периодично бяха правени архиви на работещите сър-
въри в Библиотеката.

ü Генерирани бяха директни връзки за достъп до различ-
ните колекции на Дигиталната библиотека.

ü Генерирани бяха директни връзки за достъп до кон-
кретни документи от различните колекции на Дигиталната 
библиотека, които бяха добавени в библиографските описания 
в COBISS каталога.

ü Редактирано беше поле, с цел унифициране на 13 ди-
гитализирани документа през интернет страницата на The 
European Library портал Reading Europe.

ü Създадени бяха нови акаунти за достъп базите данни.
ü Преинсталирани бяха 20 компютъра и бяха подменени 

част от старите мрежови устройства и кабели.
ü Изпратени за профилактика на сервиз бяха 2 принтера, 

като 1 от тях беше ремонтиран.
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ü Бракувани бяха всички стари компютри и принтери, 

които не отговарят на изискванията за новите софтуерни при-
ложения.

ü Написани бяха подробни инструкции за всички видове 
редакции по базите данни и за прехвърлянето на базите данни 
от Дигиталната библиотека във формат Dublin Core.

ü Прехвърлено на наш сървър беше дигиталното съдър-
жание на списание „Сердика“ и вече е достъпно от страницата 
на Националната библиотека.

ü Създаваха се нови служебни имейли при назначава-
нето на нови колеги на работа, а на напусналите служебните 
електронни пощи се изтриваха.

ü Като имаме предвид работещата компютърна техника 
(200 компютъра) в Библиотеката, може да се каже, че специа-
листите от направлението се справят без проблеми със задачи-
те си.

 
Персонал

Численост на персонала
През 2012 г. в изпълнение на Заповед на Министъра на кул-

турата № РД09-479/31.10.2012 г. беше извършено редуциране на 
персонала от 250 на 245 щатни бройки. Със Заповед на директора 
№ 238 от 05.11.2012 г. бяха съкратени пет щатни бройки.

Списъчният брой към 31.12.2012 година е 252, от тях 221 же-
ни и 4 майки.

През 2012 г. постъпилите в Библиотеката са 24 човека. На-
пусналите са 26, от които 5 души поради пенсиониране, 1 смъртен 
случай и останалите 20 по чл. 325 от КТ (по взаимно съгласие).

Структура на персонала
За постигане на по-добра ефективност при изпълнение на 

дейностите в Библиотеката, свързани с изграждането на единна 
национална библиотечна информационна система и дигитализа-
ция на фондовете, през 2012 г. настъпи необходимост от промени 
в организацията на работата и на работните места, което наложи 
извършването на следните трансформации: 

1. През април беше трансформирана 1 щ. бр. „библиотекар-
експерт“ от направление „Каталогизация“, сектор „Базов запис“ в 
1 щ. бр. „главен библиотекар“ в същото направление и сектор.

2. През май 1 щ. бр. „библиограф-експерт“ от направление 
„Национална библиография“, отдел „Библиография и статисти-
ка на продължаващи издания“ беше трансформирана в 1 щ. бр. 
„асистент/библиограф-експерт“ в същото направление и отдел.

3. През юни 1 щ. бр. „експерт, обучение и квалификация на 
човешките ресурси“ от сектор „Личен състав“ беше трансформи-
рана в 1 щ. бр. „експерт, управление на човешките ресурси“ в съ-
щия сектор.
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4. През юли беше трансформирана 1 щ. бр. „главен асистент/

реставратор-експерт“ от направление „Консервация, реставрация 
и опазване на фондовете“ в 1 щ. бр. „консерватор/реставратор“ в 
същото направление.

5. През август 1 щ. бр. „работник, библиотека“ от направ-
ление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“, отдел 
„Специализирана читалня“, беше трансформирана в 1 щ. бр. „ар-
хивист“ в същото направление и отдел.

6. През декември беше трансформирана 1 щ. бр. „експерт, 
международно сътрудничество“ от отдел „Връзки с общественост-
та и библиотечна координация“ в 1 щ. бр. „библиотекар-експерт“ в 
направление „Специални колекции“.

Структурни промени през изминалата 2012 г. в Библиотеката 
не са правени.

Възрастова структура на персонала
Възрастовата структура на персонала се запазва. Най-много 

са служителите от 41 до 55 години – 98, следва групата на 56–63- 
годишните – 72, от 25- до 40-годишните са 58, над 63 – 17 и до 25 
години – 7 човека.

През изминалата година се отчита увеличаване броят на по-
младите служители. Голяма част от новопостъпилите през 2012 г. 
са млади новодипломирани висшисти в областта на библиотечни-
те науки.

Обучение и квалификация на персонала

А. Брой персонал* по образование и квалификация 

Общо* 245

С висше образование 189

Висше библиотечно – общо
От тях:
 - с магистърска степен
 - с бакалавърска степен
 - със степен „професионален бакалавър“

67

42
10
17

Висше небиблиотечно – общо 122

Висше с библиотечен курс 46

Със средно образование – общо
- от тях с библиотечен курс

55
13

Без средно образование – общо 1
* Отчитат се всички длъжности.
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Б. Брой библиотечен персонал** по образование и квалификация

Общо персонал в Библиотеката
 - от тях библиотечен персонал**

245
144

Библиотечен персонал с висше образование
 - от тях с библиотечна квалификация

128
124

Библиотечен персонал със средно образование
 - от тях с библиотечна квалификация

16
13

** Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф.

В. Проведени квалификационни и обучителни форми през 2012 г.
Във връзка със „Споразумение за включване на библиотеките 

от България в безплатна обмяна на библиографски записи в мре-
жата COBISS.Net“ от 28.11.2006 г. и поетите от страна на Нацио-
налната библиотека ангажименти за внедряване на програмния 
продукт COBISS.Net и през 2012 г. в Обучителен център COBISS 
бяха проведени следните квалификационни курсове:

От 28 до 29 март – „Стандарти и новости на каталогизира-
не в автоматизирана среда – предварителен курс“. Обучението 
преминаха 7 души;

От 2 до 6 април – „Използване на софтуера COBISS3/ Ката-
логизация – основен курс“. Обучението преминаха 7 служители; 

От 25 септември до 5 октомври – „Изграждане на база данни 
CONOR.BG“. Брой преминали обучението 47 човека;

Курс „Основни техники за търсене в публичния онлайн ката-
лог“, подготвен и проведен от ръководителя на БИО съвместно с 
ръководителя на отдел „Информация по култура, наука, образо-
вание и Булгарика“. Курсът беше проведен три пъти, а броят на 
участниците – 45.

Всички курсисти получиха сертификат за преминат курс на 
обучение.

В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни усло-
вия на труд и на Наредбата за техническа експлоатация на елек-
трообзавеждането техникът по електрически системи в НБКМ, 
през март 2012 г. премина задължителното ежегодно обучение по 
проверка на знанията и присъждане на квалификационна група, 
съгласно Правилника за безопасност на труда при електрическите 
уредби и съоръжения в лицензираната фирма „ЛОТ-КОНСУЛТ“ 
ЕООД. Същият представи в служба „Личен състав“ Протокол за 
успешно издържан изпит за четвърта квалификационна група. 

През май 2012 г. беше проведен семинар – обучение по Здра-
вословни и безопасни условия на труд на всички членове от Ко-
митета по условия на труд. И 7-те участници в семинара получиха 
Удостоверение, съгласно Наредба № 4 от 1998 г.

Остава необходимостта от начални и опреснителни компю-
търни и езикови курсове и от ежегодни семинари в областта на 
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трудово-правните въпроси, които да мотивират служителите в ра-
ботата им и да подобрят познанията им в тези сфери.

 
ü Обучението на персонала се извършва само в облас-

тта на библиотечното дело и със собствени ресурси. Поради 
системна липса на средства не могат да бъдат разширени об-
ластите за квалификация на персонала – чуждоезиково обуче-
ние, обучение за работа с потребителите и други.

ü Запазват се тенденциите за текучество на сътрудници 
и нежелание млади специалисти да постъпят на работа в Биб-
лиотеката поради ниското заплащане на труда и не особено 
добрите социални придобивки. 

Финансиране

Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ е вто-
ростепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на 
културата.

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

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

Финансовата дейност през 2012 г. се осъществяваше на база 
действащите разпоредби в Република България и вътрешнонорма-
тивните документи:

•  Закон за счетоводството;
•  Национални счетоводни стандарти;
•  Международни счетоводни стандарти;
•  ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерство на финансите;
•  Система за финансово управление и контрол на бюджетна-

та дейност;
•  Счетоводна политика, утвърдена от министъра на култу-

рата;
•  Индивидуален сметкоплан;
•  Наредба за командировките в страната;
•  Наредба за служебните командировки и специализации в 

чужбина;
•  Вътрешни правила за работните заплати в Библиотеката;
•  Заповеди, които детайлизират и конкретизират правилата и 

процедурите в Библиотеката;
•  Допълнителни правила, процедури и заповеди при полу-

чаване, отчитане и разходване на средства, предоставени по евро-
пейски или национални проекти и програми;
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•  Индивидуален сметкоплан, съобразен с Националните сче-

товодни стандарти и с изискванията при счетоводното записване и 
отчитане на проекти и програми;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НБКМ изготвя тримесечни и годишни статистически отчети, 
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които предава в Национален статистически институт, също из-
готвя и предава в Националната агенция по приходите Годишна 
данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху 
приходите на бюджетните предприятия и справка за изплатените 
хонорари през текущата година. 

Важни условия за дейността на НБКМ, за постигането на 
стратегическите цели и приоритети на организацията, е осигуря-
ване на достатъчни финансови ресурси. През 2012 г. бяха напра-
вени допълнителни корекции по бюджета, благодарение на които 
Националната библиотека разплати всички текущи задължения и 
поети ангажименти. 

Административно-стопанска дейност

Снабдяване
Снабдяването се извършва чрез заявка от началник отделите 

след утвърждаване от главния счетоводител.

Складово стопанство
Стриктно се изготвят отчети за материалите, влизащи и изли-

защи от основния склад и склад „Готова продукция“, засечени със 
счетоводството. Провеждат се инвентаризации на двата склада и 
ДМА.

Изготвят се протоколи за получаване на всякакъв вид матери-
али без фактура.

Периодично се извършват справки със счетоводството. Води 
се отчетност на склад „Готова продукция“ и „Основен склад“, об-
работват се и се отчитат документално във ФСД. Извършват се 
директни продажби на клиенти и се дават издания за продажба в 
книжарницата на НБКМ. Към склад „Готова продукция“ се изпъл-
нява абонамента за списание „Библиотека“ на ИО. Изготвят се до-
кументи за абонамента и неговото разпространение.

Електрически инсталации 
Извършен е ремонт на всички налични ел. уреди от нашата 

компетентност. Измерени са напреженията на трафопоста. Консу-
мацията на наемателите се отчита и протоколира. Пожароизвес-
тителната и охранителна инсталация се поддържа абонаментно. 
Поддръжка и ремонт на пет читателски апарата. Възстановено е 
ел. захранване, повредено от течовете на покрива.

Ремонтите се изразяват в подмяна на луминисцентни пури     
– 395 бр., ел. крушки – 126 бр., стартери – 148 бр., ел. контакти 
–  8 бр., разклонители – 18 бр., ел. ключове – 7 бр., изтеглен ел. 
проводник – 80 м.

Отопление и вентилция (ОВ)
Течовете бяха отстранявани своевременно, периодично се 

обезвъздушаваше инсталацията. Бе извършен авариен ремонт и 
подмяна на 30 м тръби. 
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Водоснабдяване и канализация (ВИК) 
Беше извършен авариен ремонт на захранващ водопровод и 

подменени над 50 м тръби. Подменени бяха глави за батерия – 8 
бр., кранове за чешма – 10 бр., тоалетни казанчета – 3 бр., под-
менени мивки – 1 бр., смяна на гумички за уплътнение – 10 бр., 
отпушени канали – 4 бр., монтаж на 3 бр. тоалетни чинии, ремонт  
на тоал. казанчета – 27 бр.

Сграден фонд 
Със собствени сили и средства и с външна помощ бе прене-

сен книжният фонд от хранилището в с. Мещица, както и демон-
тирани и пренесени стелажите в НБКМ. Монтирани бяха 60 бр. 
стелажи в хранилището в кв. „Изгрев“ и 40 броя в с. Гуцал.

Извършен бе частичен ремонт на покрива в северозападната 
част на Библиотеката. Подмениха се 10 кв. м керемиди над хими-
ческата лаборатория. Почистени бяха колекторите в подземието 
(около 90 м.).

Текуща поддръжка: врати 23 бр., шкафове – 6 бр., маси – 7 
бр., бюра – 10 бр., столове – 39 бр. Монтирани бяха 9 брави, 7 бр. 
дръжки за брави, патрони за брави – 3 бр., катинари – 6 бр., 50 
декоративни орнамента за врата на главния вход. Ремонт на 1-ва 
читалня и стая № 39. Демонтаж и монтаж на корнизи за пердета. 
Ремонт на 12 прозореца. Сваляне, пране и закачване на пердета 
в читалните и някои стаи. Отделът участва в подреждане на из-
ложбени маси, пана, столове и др. при организиране на излож-
би, представяне на книги, концерти и др., организирани от отдел 
„Библио-течна координация“. Своевременно се премахваха всички 
бракувани материални архиви от коридорите и в пространството 
зад решетките в източната част. Допълнително са монтирани сте-
лажи в нишите на приземния етаж.

 
 Снабдяване и автотранспорт
 Транспортните услуги се извършват с микробус и лек авто-

мобил от двама шофьори.

Хигиена
Ежедневно се поддържа хигиената в цялата Библиотека от на-

личните хигиенистки.

Охрана (портиери) 
Външна фирма осигурява денонощната охрана и пропусква-

телния режим на главния вход.


Работи се активно по получаването на сграда за книго-

хранилища в с. Герман. Планирано е там да се пренесат и под-
редят библиотечните документи от всички външни хранили-
ща и част от основния фонд. 
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Символичен чек за даренията, събрани 
от служителите и управителното тяло на 
Райфайзенбанк от дарителската кампания 
„Избери, за да помогнеш“, връчен на 
Националната библиотека 
за програмата „Осинови книга“

Представяне на книгата „Славянски музикални 
ръкописи в Рилския манастир“

Представяне на книгата
„Служебният апостол в 

славянската ръкописна традиция“
Том II. Изследване на синаксарите,

автор проф. Искра Христова-Шомова

Представяне на том 9 на „История 
на България 1918–1944“

 Посещение на делегация от Република Казахстан
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Посещение на делегация 
от Република Турция 

Н. Пр. Уошингтън Луис Перейра де Соуза,
посланик на Бразилия, представя

 стихосбирката „Поезия“ на 
Карлос Друмонд де Андраде (1902–1987) 

и компактдиска Oratorio de Xango

Представяне на книгата
„Елена Мутева 1829–1854. 
Едно закъсняло завръщане“,
автор Марина Младенова

Посещение на ръководителя 
на Дигиталния център 

на Баварската държавна 
библиотека д-р Маркус Брантл 
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Тържествена церемония 
по връчване на наградата 
„Българка на годината – 2011“ 
на името на Св. Злата Мъгленска.
Наградените – Петя Цанева, 
Мария Пинти и Снежана Симеонова

Празник на разцъфналата 
японска вишна.
Кристин Найденова рецитира 
хайку стихове на японски

Антологията „100 години Балкански 
войни“ е електронно издание на 

Библиотеката, което съдържа сто 
стихотворения, писани по време на 

войните от Иван Вазов, Кирил Христов, 
Любомир Бобевски, Теодор Траянов и др. 
Започва със стихотворението „Сине мой“ 

на Стамен Панчев и завършва със 
„Завета на дедите“ от Иван П. Йончев

Представяне на книгата „Васил Левски: 
Библиография 1986–1993; Книги и единични листове 1994–2012“
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Приложения
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СВОДНА СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА
№ по 
ред ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Ед. мярка ОТЧЕТ

1. Обем на библиотечния фонд рег. ед. 7 859 549
2. Набавени библиотечни документи рег. ед. 50  831
3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. 210
4. Текущо получавани продължаващи издания загл. 1646

5. Постъпили в библиотеката и разпределени по 
депозитории депозитни екземпляри брой 325 031

6.
Бази данни
– COBISS BG
– Дигитална библиотека
– други локални бази данни

брой записи
брой записи
брой записи

874 812
9131

819 288
7. Включени в каталозите каталожни картички брой 25 059
8. Регистрирани читатели брой 13 385
9. Посещения на регистрирани читатели брой 370 108

10. Заети библиотечни материали, в т.ч.:  
- по МЗ и ММЗ рег. ед. 599 854

510

11. Откази на читателите, в т.ч.:
- по МЗ и ММЗ брой 3870

225

12.
Информационно обслужване:
- информационни продукти
- устни библиографски справки
- изпратени информационни материали

брой
брой
брой

11 005
7769
969

13. Реставрирани и консервирани библиотечни  документи брой листове 23 693
14. Профилактика на фонда лин. м. 105 000

15.
Копия на документи:
- копия върху хартия
- дигитални копия

брой листове
брой файлове

464 788
79 783

16. Подвързани библиотечни документи рег. ед. 4412
17. Изложби и друга културна дейност брой 80

18.

Международна дейност:
Участие в международни форуми
- брой форуми
- участници
Международен обмен на специалисти
- от България
- от чужбина
Международни договори
- общо
- нови (подновени)
Участие в международни организации
- общо

брой

брой

брой

1
1

17
17

16
2

6

19.
Научна дейност:
- дисертации и хабилитационни трудове
- публикувани научни изследвания

брой
брой

–
43

20.
Издания на библиотеката, в т.ч.:
- печатни
- електронни

брой
брой

18
14
4

21. Проведени заседания на различните колектив-
ни органи на библиотеката брой 48

22. Щатен състав брой 245

23.

Приходи на библиотеката,
в това число:
– от субсидия
– от собствена дейност
– други

хил. лв.

2996.2

2697.3
274.4
24.5

24.
Разходи на библиотеката, в това число:
– за раб. заплата и възнаграждения 
   в това число на библиотекарите
– за комплектуване на библиотечни документи
– други

хил. лв.

2996.2
1565.0
773.2
160.2

1271.0
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ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ПОКАЗАТЕЛИ    ОТЧЕТ  –  в  хил. лв. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ  – в %

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7

I.  П Р И Х О Д И   -   всичко 3381,1 2733,02 2996,24 100,00 100,00 100,00

в това число

1. Собствени приходи - всичко 1035,3 196,56 286,65 30,62 14,00 11,00

от тях:

А. Приходи от дейността 176,3 149,46 147,33 59,61 40,85 44,14

от продажба на читателски карти 80,4 72,73 60,04 27,18 19,88 17,99

от междубиблиотечно заемане 0,4 0,50 1,20 0,14 0,14 0,36

от автоматизирано търсене по библиографски справки 3,8 3,90 4,00 1,28 1,07 1,20

от извършени библиографски справки по ПМС №290/2011 г. 1,7 1,60 4,80 0,57 0,44 1,44

от абонамент на специализирани издания (книжно тяло) 3,3 1,68 4,04 1,12 0,46 1,21

от продадени специализирани издания 2,6 3,67 6,67 0,88 1,00 2,00

от фотоуслуги 1,1 1,28 2,00 0,37 0,35 0,60

от право на преснемане и др.п. 2,4 2,60 4,00 0,81 0,71 1,20

от заснемане със собствен цифров апарат-заемно гише 1,4 2,50 3,50 0,47 0,68 1,05

от ксероксни услуги 66,6 56,56 53,88 22,52 15,46 16,14

от подвързване в Копирен център (нето) 0,8 1,42 0,76 0,27 0,39 0,23

от външни поръчки в Печатна база (нето) 0,3 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

от продажба на отчислени ДМА 0,4 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

от продажба на вторични суровини 0,6 0,17 0,24 0,20 0,05 0,07

от организиране на изложби 7,2 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00

от музикални записи 0,1 0,10 0,50 0,03 0,03 0,15

от консервация и реставрация 0,8 0,47 1,00 0,27 0,13 0,30

от ползване на зала 0,8 0,28 0,70 0,27 0,08 0,21

от абонамент на специализирани издания (електронен носител) 1,6 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00

Б. Приходи от наеми (нето) 96,0 32,0 96,58 32,45 8,76 28,94

В. Приходи от дарения и спонсорство 19,0 13,3 38,35 6,42 3,65 11,49

Г. Приходи от лихви и курсови разлики 1,0 0,08 0,19 0,32 0,02 0,06

Д. Други приходи 743,2 1,6 4,20 25,13 0,04 0,13

2. Субсидия от бюджета 2345,8 2536,5 2709,59 69,38 86,00 89,00

от тях:

редовна субсидия от бюджета за заплати и издръжка,вкл.годишни награди 1859,40 2035,57 2185,69 79,27 80,25 80,66

субсидия - централизирано разплатени осигуровки 480,40 494,66 514,99 20,48 19,50 19,01

Целева субсидия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидия за членски внос за участие в международни организации 6,00 6,23 8,91 0,26 0,25 0,33

IІ.  Р А З Х О Д И   -   всичко 3381,10 2733,02 2996,24 100,00 100,00 100,00

в това число:

Възнаграждения, осигуровки и обезщетения 2075,2 1978,58 2026,68 61,38 72,40 66,10

За квалификация и преквалификация на персонала 0,0 0,00 0,46 0,00 0,00 0,02

Изплатени суми на служители от СБКО 11,4 3,65 7,04 0,34 0,13 0,23

Комплектуване на библиотечни фондове 49,3 110,11 160,22 1,46 4,03 5,23

Командировки 17,2 16,72 19,93 0,51 0,61 0,65

Материали 43,7 31,33 47,34 1,29 1,15 1,54

Горива 3,2 1,60 5,79 0,09 0,06 0,19

Електроенергия 76,0 72,77 103,23 2,25 2,66 3,37

Топлоенергия 96,2 131,26 174,61 2,85 4,80 5,70

Вода 9,2 12,49 19,62 0,27 0,46 0,64

Телефонни услуги 4,5 33,47 34,51 0,13 1,22 1,13

Пощенски услуги 9,8 16,75 9,23 0,29 0,61 0,30

Транспортни услуги 0,0 1,050 0,000 0,00 0,04 0,00

Наеми 11,4 15,16 5,36 0,34 0,55 0,17

Застраховки 7,8 19,20 15,91 0,23 0,70 0,52

Изложби 0,6 3,06 2,00 0,02 0,11 0,07

Външни услуги, свързани с издателската дейност на НБКМ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разходи за градски транспорт (служебно ползване) 1,3 1,37 1,71 0,04 0,05 0,06

Противопожарна охрана 7,0 10,92 5,18 0,21 0,40 0,17

Поддържане на машини, съоръжение и др. 17,3 10,83 44,21 0,51 0,40 1,44

Поддържане на софтуер 0,5 0,95 9,79 0,01 0,03 0,32

Поддръжка и ремонт на хардуер 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддържане на транспортни средства 1,0 1,00 1,00 0,03 0,04 0,03

Работно облекло и лични предпазни средства 0,2 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Замервания за условия на труд 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дератизация/дезинсекция 1,5 4,00 1,50 0,04 0,15 0,05

Посрещане на гости 0,0 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01

Придобиване на ДМА 454,8 75,14 27,20 13,45 2,75 0,89

Придобиване на ДНМА 250,0 31,47 2,84 7,39 1,15 0,09

Основен ремонт 45,2 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00

Текущ ремонт 0,2 0,00 17,36 0,01 0,00 0,57

Членски внос за участие в нетърговски организации и дейности 5,9 6,23 8,91 0,18 0,23 0,29

Разходи, свързани с конкурси за научни сътрудници 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Профилактични прегледи на персонала 0,0 3,64 4,94 0,00 0,13 0,16

Платени данъци, мита, такси и др.п. 24,2 11,83 15,83 0,72 0,43 0,52

За ползвани външни услуги 138,1 113,93 196,00 4,08 4,17 6,39

За подвързване 5,0 0,48 6,00 0,15 0,02 0,20

Интернет-линия 13,2 13,20 21,60 0,39 0,48 0,70

Други 0,2 0,83 0,00 0,01 0,03 0,00

Главен счетоводител:
Татяна Димитрова
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ПЕРСОНАЛ

1. БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОТЕЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Общо
 – от тях библиотечен персонал*

245
144

Библиотечен персонал с висше образование
 – от тях с библиотечна квалификация

128
124

Библиотечен персонал със средно образование
 – от тях с библиотечна квалификация

16
13

    *Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф

2. СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА* (ПО КАТЕГОРИИ)

Ръководители:
 – от тях академични длъжности
 – от тях жени

16
7

14

Специалисти:
 – от тях академични длъжности
 – от тях жени

166
17

150

Помощен административен персонал:
 – от тях жени

42
39

Техници и приложни специалисти
 – от тях жени

18
14

Работници и сродни на тях занаятчии
 – от тях жени

7
3

Машинни оператори и монтажници
 – от тях жени

2
–

Професии, неизискващи специална 
квалификация
 – от тях жени

1
1

   *Забележка – без жените в отпуск по майчинство

3. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА*

До 25 години
  – от тях жени

7
5

От 25 до 40 години
  – от тях жени

58
46

От 41 до 55 години
  – от тях жени

98
91

От 56 до 63 години
  – от тях жени

72
65

Над 63 години
  – от тях жени

17
12

    *Забележка – без жените в отпуск по майчинство
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СТРУКТУРНО ЗВЕНО БРОЙ

Общо 245

1. Дирекция 6

2. Направление „Ръкописно-документално и книжовно 
наследство 21

3. Направление „Национална библиография“ 39

4. Направление „Специални колекции“ 13

5. Направление „Библиографско и информационно обслужване“ 13

6. Направление „Комплектуване на фондовете“ 15,5

7. Направление „Каталогизация“ 27,5

8. Направление „Библиотечно обслужване“ 41

9. Направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ 17,5

10. Отдел „Връзки с обществеността и БК“ 3,5

11. Направление „Информационни технологии“ 4

12. Център COBISS 6

13. Отдел „Издателство“ 6

14. Отдел „Финансово-счетоводна дейност“ 4

15. Сектор „Личен състав“ 3

16. Сектор „Административно-стопански“ 6

17. Печатна база 5

18. Направление „Дигитална библиотека“ 7

19. Копирен център 7

4. НЕПРЕКЪСНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Брой специалисти, участвали в квалификационни курсове 55

БРОЙ ПЕРСОНАЛ, 
СЪГЛАСНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
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ФОНД НА БИБЛИОТЕКАТА, НАБАВЕНИ 
И ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

№ 
по 
ред

Вид на документа
Ед. 

мярка
Обем на 
фонда

Наба-
вени

От-
чис-
лени

  1. Книги, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед.

1 741 945
–

11 660
1 816 210

  
2.

Продължаващи издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 1 443 667

–
38 013
32 259

  
3.

Графични документи, в т.ч.
 – в Архива на българската книжнина Рег. ед. 209 910

–
271

–
  
4.

Картографски документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 13 047

–
9
–

  
5.

Печатни музикални документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 51 807

–
–
–

  
6.

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

Рег. ед.

Рег. ед. 
Рег. ед.

41 836

34 770
6 954

112

–

–
–
–

 7. Ръкописи Рег. ед. 5 549 –

 8. Архивни документи, в т.ч.
– снимки и портрети Рег. ед. 3 125 980

72 300
638

8

  9. Старопечатни, редки и ценни изда-
ния Рег. ед. 34 230 1

10. Служебни издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 593 135

–
–
–

11.
Автореферати, дисертации, хабили-
тационни трудове, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед. 40 187
–

–
–

12.
Стандарти и патенти, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 293 269

–
8
–

13. Микроформи Рег. ед. 254 610 8

14.
Електронни ресурси, в т.ч.:
– в Архива на българската книжнина
а) електронни документи
б) БД с дистанционен достъп

Рег. ед.

Рег. ед.
Брой

6 313
–

6 313
–

113
29

113
12

15. Издания с брайлов шрифт, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 4 064

–
110
110

ОБЩО
(без БД с дистанционен достъп) 7 859 549 50 831 210
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СЪСТАВ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧИТАТЕЛИ
(ПО ПРОФЕСИИ)

№ по 
ред ПРОФЕСИЯ ОТЧЕТ

1.

Специалисти:
– инженеро-технически специалисти
– медицински специалисти
– математици, физици, химици, геолози, географи, биолози и др.

– философи, социолози, историци, педагози, филолози, 
 икономисти, юристи и др.

– писатели, журналисти, артисти, художници, 
 музиканти и др.

7489
946
429
512

3874

1728

2. Студенти 5561
3. Други 365

ВСИЧКО регистрирани читатели 13 385
в т.ч.:
 – читатели научни работници
 – читатели жени
 – читатели мъже

2011
7362
6023

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

ВИД ОТЧЕТ
1. Книги 71 537
2. Продължаващи издания 272 176
3. Графични документи 1967
4. Картографски документи 443
5. Печатни музикални документи 653

6.

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

993
993

–
–

7. Ръкописи 1948

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

246 250
1173

9. Старопечатни, редки и ценни издания 1713
10. Служебни издания 420
11. Автореферати, дисертации, хабилитационни трудове 186
12. Стандарти и патенти 27
13. Микроформи 945
14. Електронни документи 39
15. Издания с брайлов шрифт –
16. Служебни (непубликувани) документи 47

ОБЩО 599 344
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БАЗИ ДАННИ

№ по 
ред БАЗИ ДАННИ Ед. мярка бр. Въведени

2012 г.
Достигнат 

обем

1. COBISS BG Записи 36 264 874 812

2. Други локални БД Записи 15 668 819 288

3. Дигитална библиотека Записи 2441 9131

ОБЩО 54 273 1 703 231

РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ

№ по 
ред

Консервация и 
реставрация

Брой 
листове Профилактика Лин. метри

1. Ръкописи 637
1.Обезпрашаване
1.1.Читални зали
1.2. Хранилища

5 600х3 пъти
29 400х3 пъти

2. БИА 3456
2. Обезпрашава-
не на новонаба- новонаба-новонаба-
вени библ. доку- доку-доку-
менти

3.
Ориенталски 6042

3. Дератизация, 
дезинсекция,
дезинфекция –
4 пъти годишно

4. Старопечатен 8488

5. Книгохранение 4489

6. Музикални и карт. 
колекции 131

7. Официални и арх. 
колекции

8. Външни поръчки 450

Общо 23 693 Общо 35 000х3пъти
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ИЗЛОЖБИ И ДРУГА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

ПОДВЪРЗИЯ

Отдели Художествени 
подвързии

Частична 
подвързия
(поправки)

Обикновени 
подвързии

(мека, предп. папки,
папки за пенс. дела)

 Броя Листове Броя Листове Броя Листове

Ръкописен 6 656  

Старопечатен 48 6661 10 227 17 456 

Ориенталски 15 2436 5 327 10 257 

БИА 2 17 6   87 12 291 

Книгохранение 1 480     

Музик. и карт. колекц.     

Офиц. и арх. колекц.   

Външни поръчки 5 1110  1 32  

Общо 73 11 360 22 673 39 1004

 ВИДОВЕ МЯРКА ОТЧЕТ

I. Изложби – общо:

1. Изложби от фонда на библиотеката

2. Изложби, организирани съвместно с други институти

3. Гостуващи изложби в библиотеката в т.ч.:
   – български
   – чуждестранни

4. Изложби, организирани в чужбина

5. Изложби на НБКМ, гостуващи в страната

6. Витрини

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

25

5

9

6
5
1

-

2

3

II. Друга културна дейност брой 55

III. Екскурзии в библиотеката брой 70

ІV. Посещения на изложби и други културни дейности брой 18 200
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Приходи по вид
(хил. левове)

Съотношение на основните видове приходи

Съотношение на абсолютния размер 
на собствените приходи и субсидията по години

2996.2
2600.3

3381.1

286.6196.0

1035.3

2709.6

2404.3
2345.8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2010 2011 2012

Всичко Собствени приходи Субсидия от бюджета

90,44%

4,91%
3,22%

1,28%

0,15%

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсори
Други приходи Субсидия от бюджета

69%

31%

69%

31%

89%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

Субсидия от бюджета Собствени приходи
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Съотношение на приходи по години 

Разходи
(хил. левове)

Абсолютен размер 
на основните видове разходи по години

17,02%
9,27%1,84%

71,87%

75,96%
16,35%

6,81%
0,88%

51,39%
33,70%

13,38%
1,53%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

2010

2011

2012

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсорство Други приходи

3381.1

2733.0

2996.2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2010

2011

2012

2086,6
49,3

495,2
750

1982,2
110,1

534,1
106,61

2034,18
160,22

771,8
30,04

0 500 1000 1500 2000 2500

2010

2011

2012

Разходи за персонала Разходи за комплектуване
Разходи за издръжка Капиталови разходи
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Съотношение на основните видове разходи

Приходи и разходи по години
(хил. левове)

Средногодишен брой персонал и средна 
годишна работна заплата на персонала по години

71%

6%10% 13%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове
Разходи за издръжка Капиталови разходи

71%

6%10% 13%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове
Разходи за издръжка Капиталови разходи

3 381,1

3 381,1

2 600,3
2 733,0

2 996,2

2 996,2

1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0

2010

2011

2012

Разходи Приходи

68%

5%1%
26%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове

Разходи за издръжка Капиталови разходи

254

6000

264

5638

245

6388

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2010

2011

2012

Средногодишен брой персонал Средна годишна РЗ
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Персонал (образование)

Относителен дял на отделните 
възрастови групи към общия числен състав

Персонал 
(квалификация)

77% 77% 78%

22%23%23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012

С висше образование По-ниско от висше

7%3%23%

28%

39%

До 25 г. От 25 до 40 г. От 41 до 55 г. От 56 до 63 г. Над 63 г.

144
171172

101
7978

245250250

0

100

200

300

2010 2011 2012

Библиотечен персонал Друг персонал Общо
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Заети библиотечни документи
(тома)

Набавени продължаващи издания 
(заглавия в основен фонд – по начин на набавяне)

Набавени библиотечни документи 
(тома)

57 630

55 740

50 831

45 000 50 000 55 000 60 000

2010

2011

2012

68
2028

5901
2687

55
1696

65498
2503

17
1022

55255
1646

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2010

2011

2012

покупка депозит обмен дар общо

556 151

476 549

599 854

100 000 300 000 500 000 700 000

2010

2011

2012
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 Набавени продължаващи издания
(заглавия в основен фонд – по език)

Регистрирани читатели 
(образование)

Регистрирани читатели 
(общ брой)

13 580 13 420

13 385

2010 2011 2012

7 577
5 676

327

7 755
5 376

289

7 489
5 561

335

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2010

2011

2012

Висше Студенти Други

1626
219

150
450

109
5974

2687

1531
257

148
364

97
48 58

2503

906
185157
228

65
27

78
1646

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2010

2011

2012

български руски др.сл. английски немски френски други общо
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Регистрирани читатели 
(по вид читателски карти)

Посещения
(брой)

Междубиблиотечно заемане
(брой поръчки)

377 601

351 400
370 108

2010 2011 2012

939
828

694

40 88 25
0

1000

2000

2010 2011 2012

поръчки от други библиотеки за НБКМ поръчки от НБКМ за други библиотеки

4 626

8 954

5 033
8 387

5 012

8 373

1 000 4 000 7 000 10 000 13 000

2010

2011

2012

постоянни временни
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Международно библиотечно заемане
(брой поръчки)

Информационни продукти
(брой)

413956

271
245

52

0

100

200

300

400

2010 2011 2012

поръчки от чужбина за НБКМ поръчки от НБКМ за чужбина

12 859

12 209

11 005

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

2010

2011

2012
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Неправителствени  организа-
ции и фондации

ББИА
„Клуб 8“ ООД
„Тремонд“ АД
Фондация „Фодар“
Фондация „Фридрих Еберт“

Издателства

Издателство „АБ“ 
Издателство „Анико“
Издателство „Аскони Издат“
Издателство „Балкани“
Издателство „Боян Пенев“
Издателство „Галик“
Издателство „Гутенберг“
Издателство „Егмонт“
Издателство „Ерго“
Издателство „Ентусиаст“
Издателство „Жажда“
Издателство „Жанет“
Издателство „Жануа’98“
Издателство „Захарий Стоянов“
Издателство „Кронос“
Издателство „Летера“ 
Издателство „Лице“
Издателство „Логис“
Издателство „Монт“„
Издателство „Орбел“
Издателство „Панорама“
Издателство „Прозорец“ 
Издателство „Просвета“
Издателство „Рал Колобър“ 
Издателство „Сиела“
Издателство Small Stations Press

Частни лица

Абаджиев, Александър

Дарители на Национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2012 г.

Дарители на българска 
литература

Държавни и обществени 
институции

Държавна агенция „Архиви“
Институт за български език – 

БАН
Институт за литература – БАН
Изпълнителна агенция „Елек-

тронни съобщителни мрежи 
и информационни системи“

Министерство на финансите
Национален археологически 

институт с музей – БАН
Регионална библиотека „П. Р. 

Славейков“ – Велико Търново
Регионална библиотека „Хрис-

то Ботев“ – Враца
Регионална библиотека „Дора 

Габе“ – Добрич
Регионална библиотека „Нико-

ла Фурнаджиев“ – Пазарджик
Регионална библиотека „Парте-

ний Павлович“ – Силистра
Регионална библиотека „Сава 

Доброплодни“ – Сливен
Регионална библиотека „Стили-

ян Чилингиров“ – Шумен
Регионална библиотека  „Геор-

ги Раковски“ – Ямбол
Регионален исторически музей 

– Пазарджик
Регионален исторически музей 

– Пловдив
Столична библиотека
УНИБИТ
Център по българска ономасти-

ка към ВТУ „Св. св.Кирил и 
Методий“
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Ангелов, Веселин  
Арнаудова, Живка
Аршева, Мариана
Асенов, Бончо   
Асенов, Петко 
Аспарухов, Милко
Балабанов, Делчо
Басарини, Симеон
Басмаджиян, Арманд
Бехар, Шемуел
Бонев, Жорж
Бързаков, Иван
Веков, Минчо
Веселинов, Димитър
Гаврилов, Иван
Ганчев, Петко
Георгиева, Цветанка
Георгиева, Цветелина
Гетов, Доротей
Големански, Васил
Граматикова, Невена
Граховски, Янко
Димитров, Мирослав
Димитров, Никола
Дошков, Атанас
Еленкова, Атанаска
Иванов, Георги
Йончев, Димитър
Калдиева-Захариева, Стефана
Караджова, Даринка
Куманова, Александра
Костадинова, Свободка
Крумова-Цветкова, Лилия
Любенов, Владо
Маринов, Марин
Мизов, Максим 
Мирков, Александър
Найденова, Йонка
Нецова, Цветана
Никова, Виолета
Николов, Никола
Огойски, Петко
Палежев, Йордан
Паскалева, Костадинка
Пеева, Лили
Пелтеков, Александър
Пенчев, Димитър
Петров, Красимир
Попов, Константин
Радева, Мирослава

Рангелов, Бойко
Рибарова-Бьоргер, Илка
Риков, Васил
Русев, Калофер
Русев, Стилян
Станев, Стефан
Симеонов, Калоян
Стефанов, Валери
Стефанов, Димитър
Стефанов, Орлин
Стойчев, Желязко
Събев, Пламен
Тодоров, Желязко
Тодорова, Таня
Топалов, Борис
Топалов, Георги
Фурнаджиев, Стефан
Хаджийски, Борис
Цацов, Борис
Цветков, Владимир

Дарители на чуждестранна 
литература 

Обществени организации и 
институции

 
Американски културен център 

– София
Атонски манастир „Свети Пан-

телеймон“ – Св. гора, Гърция
ББИА – София
Военноисторически музей – 

София  
Довър Пъбликейшън – Ню Йорк, 

САЩ
Европейска комисия в България
Издателство Golton – Цюрих, 

Швейцария
Издателство „Актеон“ – Мос-

ква  
Издателство „Просвета“ – Рот-

вайл, Германия  
Издателство „Просвета“ – Фре-

жюс, Франция  
Институт за исторически изслед-

вания към БАН – София  
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Институт за Югоизточна Евро-

па – Румъния  
Информационен офис Solidarity 

with Belarus – Варшава, Полша
Комитет за 60 год. история на 

корейската икономика – Сеул, 
Корея  

Корейска асоциация за мода и 
дизайн  

Международна къща Япония 
(IHJ) – Токио  

Министерство на външните ра-
боти – Турция  

Министерство на транспорта, 
инф. технологии и съобщени-
ята – София  

Народен музей – Чачак, Корея
Народна библиотека – Белград, 

Сърбия  
Национален музей на Корея – 

Сеул  
Ниигата университет – Япония 
Общество за разпространяване 

на Будизма  
Пан-европейска организация на 

неправителствени организа-
ции към ЕС  

Посолство на Азербайджан – 
София  

Посолство на Бразилия в Бълга-
рия  

Посолство на Република Индия 
в България  

Рийдърс Дайджест – София  
Украински свободен универси-

тет – Мюнхен  
Университет „Фридрих Вил-

хелмс“ – Бон  
Фондация „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“ – София  
Фондация Корея – Сеул  
Японски издателски проект за 

литература /JLPP/ – Япония
YES24.Co – Сеул
  
   
Частни лица

Ал-Джерайси, Халид – Риад
Александров, Олександър – 

Одеса, Украйна

Алексеев, Валерий – Москва
Алое, Стефано – Верона, Италия
Амроян, Ирина – Русия
Ангелова, Пенка – В. Търново
Антал, Тамаш – Унгария
Асланян, В. – Версай, Франция
Аспарухов, Аспарух – София
Бегунов, Юрий – Русия
Биелен, Станислав – Варшава
Брук, Яков – Москва
Будинова, Любка – НБКМ, Со-

фия
Валери, Паул – Фрайбург, Гер-

мания
Ванчев дьо Траси, Атанас – 

Франция
Велкулеску, Каталина – Букурещ
Венев, Иван – София
Верещагина, Надежда – Одеса, 

Украйна
Ганчев, Александър – Украйна
Генов, Николай – Берлин
Герасимова, Евгения
Гетов, Доротей – София
Гигов, Никола – Смолян 
Глухов, Иван Александрович – 

Русия
Грибъл, Чарлз – САЩ
Гришина, Ритта – Москва
Гурчивова, Анастасия – Скопие
Гущеров, Савин – Бургас
Гюров, Ивайло – Канада
Давидов, Ангел – София
Давидова, Владилена – Хайфа, 

Израел
Дахлиг, Пиотър – Варшава
Джамбазов, Исмаил – София
Димитриевич, Милан – Белград
Димитров, Емил – София
Димитрова, Кристин
Дроснева, Елка – София
Дундаров, И. – България
Еленкова, Цветанка – София
Иванов, Цветко – Димитровград
Иванов, Цветозар – София
Иванова, Ценка – В. Търново
Йотова, Рени – СУ „Св. Кл. Ох-

ридски“ – София
Казумаса Мурацу – Япония
Кайапънар, Айше – Турция
Кауненко, Ирина – Молдова  



12
3

Кафтанджиев, Христо – София
Каюров, Георгий – Молдова
Квачев, Иван – София  
Квашина, Татяна – Париж  
Клисуров, Таньо – София  
Ковш, Олга – Беларус  
Кожухаров, Янко – Пфорцхайм, 

Германия  
Колева, Даниела  
Копукова, Росица – София  
Кошчушко, Агнешка – Полски 

културен институт, София  
Крлеска, Мирjана – Охрид  
Кръсманович, Боянка – Белград
Кумико Хаба – Япония  
Кунзли, Андреас – Швейцария
Лангер, Йржи – Чехия  
Линдал, Тригви – Рейкиявик  
Лобачев, Виктор – Воронеж  
Лорен, Мари-Терез – Франция
Мечева, Снежина – Великобри-

тания  
Мирянова, Милка – НБКМ, 

София  
Митков, Василий Александро-

вич – Украйна  
Михаил, Замфира – Молдова  
Мишо, Франц – Ню Йорк  
Моисиева-Гушева, Jасмина – 

Скопие  
Мок, Манди – Сингапур  
Молденхауер, Брунхилд – Мюн-

хен  
Мутафчиева, Ирина – София  
Новаков, Сава – София  
Обретенов, Боян – София  
Отченашек, Ярослав – Чехия  
Панайотова, Стела – Кембридж
Пачев, Сергей – Украйна  
Пейковска, Пенка – София  
Пейчев, Борислав – София  

Пепескул, Раиса – Украйна  
Петков, Росен – София  
Писанчева, Бистра – София  
Попов, Георги – Мерзебург  
Попова, Татяна – Русия  
Райнерс, Диана – Санкт Гален, 

Швейцария  
Райчевски, Стоян, Фанна Кола-

рова – София  
Солиев, Рустам – Таджикистан
Сорокина, Олга – Лвов, Украйна
Средкова, Галя – София  
Стаменов, Максим – София  
Станкович, Влада – Белград  
Станчева, Румяна – София  
Степник, Кшищоф – Люблин, 

Полша  
Стюарт, Мелвил – САЩ  
Сугахара, Йошин – Нийгата, 

Япония
Танев, Стоян – София  
Таухен, Яромир – Бърно, Чехия
Тафаев, Генадий – Русия  
Тиханов, Галин – Великобрита-

ния  
Тица, Магдалена – Румъния  
Тошев, Лъчезар – София  
Тулаев, Павел – Русия  
Фарина, Рафаеле (Кардинал)
Флореа, Силвия – Румъния  
Хазан, Елко – София  
Хани-Моисиду, Ваица – Гърция
Хараламбиева, Емилия – София
Ценов, Йордан – София  
Циуботару, Флорин – Румъния
Чидждем, Раджеп – Шанлиур-

фа, Турция
Чипер, Йоан – Букурещ  
Шен, Билал – Турция  
Ясухико Огава – Япония  
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Публикации и доклади на служители 
от Националната библиотека
(научни сътрудници и специалисти)

Монографии и самостоятелни издания с участието
на сътрудници на Библиотеката като автори, 
съставители, научни редактори и др.
Ангелова-Пенкова, Ефросина. Ислямът в литературата издадена в 

България до 2010 г. : библиография / Ефросина Ангелова-Пенкова, Илона 
Калоянова. – София : Висш ислямски институт, 2012. – 212 с. ISBN 978-
954-9880-47-2 

Бончев, Атанасий. Речник на църковнославянския език. Т. 2, П–Я / 
архимандрит Атанасий Бончев ; науч. ред. Боряна Христова. – София : 
Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – 356 с. ISBN 978-954-523-
128-5 

Български книги 1878–1944 : библиографски указател : азбучна по-
редица. Т. 10, Показалец на изданията, преведени от чужди езици / със-
тав. Златка Белева ... [и др.] ; [ред. Кирил Ставрев, Цветанка Панчева]. 
– София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – 186 с. ISBN 978-
954-523-127-8 

Кендерова, Стоянка. Иран и неговата история във фонда на Бъл-
гарската национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ : каталог на 
изложбата 115 години официални дипломатически отношения между Ре-
публика България и Ислямска република Иран : януари 2013 г. / Стоянка 
Кендерова, Зорка Иванова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, 2012. – 24 с. ISBN 978-954-523-132-2

Наследството на отец Неофит Рилски : изкуствоведски, богослов-
ски и филологически аспекти : сборник материали от научна конферен-
ция, посветена на честването на 130-годишнината от смъртта на йеро-
монах Неофит Рилски, София, 14–15 април 2011 г. / състав. и науч. ред. 
Светлана Куюмджиева ... [и др.] – София : Институт за изследване на 
изкуствата – БАН, 2012. – 320 с. ISBN 978-954-8594-32-5. – Други състав. 
и науч. ред.: Иван Желев, Румяна Дамянова, Елена Узунова, Елисавета 
Мусакова.

Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир от Рилския ма-
настир / Асен Атанасов … [и др.] – София : Изток–Запад, 2012. – 322 с. 
ISBN 978-619-152-071-8. – Други авт.: Светлана Куюмджиева, Вася Вели-
нова, Елена Узунова, Елисавета Мусакова

Трендафилова, Радка. Васил Левски : библиография 1886–1993 / 
Радка Трендафилова ; науч. ред. Крумка Шарова. Васил Левски : книги и 
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единични листове : библиография 1994 – 2012 / Росица Пъкова. – София 
: Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – 520 с. ISBN 978-954-523-
129-2

Трудове на студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и  информационни технологии. – ISSN 1314-2526. – 
T. 7 (2012). – Науч. ред. Татяна Дерменджиева

Beati possidentes : юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на 
проф. дфн Боряна Христова / състав. и науч. ред. Антоанета Тотомано-
ва, Цветанка Панчева. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 
2012. – 560 с. ISBN 978-954-523-131-5 

ISBD: международен стандарт за библиографско описание : консо-
лидирано издание / прев. от англ. Александра Дипчикова. – София : Бълг. 
библиотечно-информ. асоц., 2012. – 268 с. ISBN 978-954-9837-22-3. 

Също и на адрес: [прегледан 14.02.2013]. http://www.lib.bg/publish/
IFLA/IFLA_ISBD.pdf

Статии и студии в периодични издания и сборници
Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиография на трудовете на проф. 

дфн Боряна Христова. – В: Beati possidentes : юбилеен сборник, посветен 
на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. – София : Нац. библ. 
„Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-131-5. – С. 42–68. 

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Българската традиционна и елект-
ронна книга през периода 1997–2009 г. – В: Книгата във виртуалния свят 
: сборник доклади от научен семинар по книгоиздаване, проведен на 4 
дек. 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ 
„Св. Климент Охридски“. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 
2012. – ISBN 978-954-07-3387-6. – С. 165–174.

Бошнакова, Милкана. Вестникът на П. К. Яворов „Свобода или 
смърт! Бунтовен лист“ (1903 г.). – В: Beati possidentes : юбилеен сборник, 
посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. – София : 
Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-131-5. 
– С. 124–137.

Бошнакова, Милкана. Македонските войводи за Яворов [Електро-
нен ресурс]. – Начин на достъп: http://literaturensviat.com/?p=50307. – Опи-
сан на 14.02.2013. – В: Литературен свят [Електронен ресурс]. – ISSN 
1314-2046. – Бр. 37 (февруари 1912).

Георгиев, Любомир. В памет на братя Миладинови / Любомир Геор-
гиев, Елисавета Миладинова. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Бр. 
3–4 (2012), с. 35–37.

Георгиев, Любомир. Българи и чужденци в документалното наслед-
ство на проф. Тодор Боров : въпросът за Другия. – В: Beati possidentes 
: юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна 
Христова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 
978-954-523-131-5. – С. 138–147.



12
6

Дерменджиева, Татяна. Нови издатели на e-book и техните книги 
за 2010 г. : по данни на Българската агенция за ISBN. – В: Книгата във 
виртуалния свят : сборник доклади от научен семинар по книгоиздава-
не, проведен на 4 дек. 2010 г. във Факултета по журналистика и масови 
комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. – София : Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски“, 2012. – ISBN 978-954-07-3387-6. – С. 182–184. 

Дипчикова, Александра. Консолидираното издание на Междуна-
родния стандарт за библиографско описание в превод на български език. 
– В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Бр. 3–4 (2012), с. 6–10.

Дипчикова, Александра. Международни и национални правила 
за каталогизация. – В: Beati possidentes : юбилеен сборник, посветен на 
60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. – София : Нац. библ. „Св. 
св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-131-5. – С. 491–499.

Дипчикова, Александра. Международни принципи на каталогиза-
цията за 21 век. – В: Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия : юби-
леен сборник, посветен на 75-годишнината £. – София : Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски“, 2012. – ISBN 978-954-07-3415-6. – С. 464–485.

Калоянова, Илона. Българските електронни продължаващи из-
дания. – В: Книгата във виртуалния свят : сборник доклади от научен 
семинар по книгоиздаване, проведен на 4 дек. 2010 г. във Факултета по 
журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. 
– София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2012. – ISBN 978-954-07-
3387-6. – С. 175–181.

Карачоджукова, Надя. Споделената каталогизация – един нов ор-
ганизационен модел за България. – В: Потребностите на информаци-
онното общество и библиотеките: хармония или конфликт? : доклади от 
XXI национална конференция на ББИА, Благоевград, 9–10 юни 2011 г. 
– София : ББИА, 2012. – ISBN 978-954-9837-21-6. – С. 78–83.

Кендерова, Стоянка. „Когато погледът ми бе прикован от този све-
щен откъс ...“. – В: Beati possidentes : юбилеен сборник, посветен на 60-го-
дишнината на проф. дфн Боряна Христова. – София : Нац. библ. „Св. св. 
Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-131-5. – С. 148–156.

Кендерова, Стоянка. Официални турски документи за местонахож-
дението на ръководителите на Илинденско-Преображенското въстание. 
– В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Бр. 2 (2012), с. 29–36.

Кендерова, Стоянка. Разпространение на мюсюлманската книжни-
на в Русе и вакъфската библиотека на Мирза Саид паша. – В: Ани Гергова 
– живот с книжовни пристрастия : юбилеен сборник, посветен на 75-го-
дишнината £. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2012. – ISBN 
978-954-07-3415-6. – С. 87–109.

Кендерова, Стоянка. Синя лента за възпитаник на българската ос-
манистика. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Бр. 6 (2012), с. 26–27.

Кендерова, Стоянка. Les documents sur l’histoire du Yémen à l’époque 
ottomane conservés à la Bibliothèque nationale de Bulgarie, à Sofia. 3e partie : 
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les documents en langue turque ottomane du fonds de Sanaa et documents en 
langue arabe [Електронен ресурс]. – Начин на достъп: http://www.cefas.
com.ye/spip.php?article473 ; http://www.anne.regourd.org/cmy/14/cmy14.01.
texte1.pdf . – Описан на 14.02.2013. – В: Chroniques du manuscrit au Yémen 
[Електронен ресурс]. – ISSN 2116-0813. – Бр. 14 (2012).

Кендерова, Стоянка. La représentation de l’Orient dans les programmes 
des écoles turques et bulgares au cours du XIXe siècle. – В: Figures pionnières 
de l’orientalisme : convergences europeennes : monde Anglophone, Europe 
centrale et orientale / ed. par Isabelle Gadoin, ŽivaVesell. – Bures-sur-Yvette 
: Groupe d’études pour la civilisation du Moyen-Orient, 2011. – ISBN 978-2-
9521378-4-5. – С. 283–299.

Ковачев, Румен. Османският кадастър за селища от Централните 
Родопи през XVII в. – В: Beati possidentes : юбилеен сборник, посветен на 
60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. – София : Нац. библ. „Св. 
св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-131-5. – С. 157–174.

Минчева, Бояна. Двойствената същност на „Абагар“ – „шифърът“ 
на Филип Станиславов. – В: Beati possidentes : юбилеен сборник, посве-
тен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. – София : Нац. 
библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-131-5. – С. 
105–115.

Мусакова, Елисавета. Пшински или лесновски евангелия? – В: Beati 
possidentes : юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн 
Боряна Христова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. 
– ISBN 978-954-523-131-5. – С. 288–302.

Мусакова, Елисавета. The Psalter of King John Alexander in its Slavonic 
and Byzantine Context. – В: Scripta&e-Scripta. – ISSN 312-238X. – Бр. 10–11 
(2012), с. 339–354.

Панчева, Цветанка. Дигитализацията на книжовното наследство в 
българските библиотеки в контекста на европейските насоки за разви-
тие : размисли по повод изследване на ББИА / Цветанка Панчева, Ваня 
Грашкина. – В: Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия : сборник в 
чест на 75-годишнината £. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 
2012. – ISBN 978-954-07-3415-6. – С. 501–516. 

Панчева, Цветанка. Дигиталните колекции на Националната биб-
лиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в подкрепа на научните изследвания 
и процеса на обучение : [доклад от Десета национална научна конферен-
ция Велико Търново, 17–18 ноември 2011 г.]. – В: Библиотеки, четене, 
комуникации. – ISSN 1313-8138. – 2011, ч. 1 (2012), с. 9–21.

Панчева, Цветанка. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ в дигиталния Ренесанс на Европа. – В: Beati possidentes : юбилеен 
сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова – 
София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – ISBN 978-954-523-
131-5. – С. 69–83.

Радева, Анастасия. Избрани книги от фонда на РБ „Петко Р. Славей-
ков“ – Велико Търново [Електронен ресурс] / библиогр. ред. Ефросина Ан-
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гелова-Пенкова. – Начин на достъп: http://www.lib.bg/publish/broeve/2012/
BBIA_online_6_2012.pdf. – Описан на 11.02.2013. – В: ББИА онлайн [Елек-
тронен ресурс]. – ISSN 1314-7285. – Бр. 6 (декември 2012), с. 48–49.

Стоилова, Анка. Печати-амулети в три арабски ръкописа. – В: Beati 
possidentes : юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн 
Боряна Христова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. 
– ISBN 978-954-523-131-5. – С. 175–188.

Стоилова, Анка. Професор Стоянка Кендерова на 65 години. Чес-
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Отдел „Библиография и статистика на книги“ 
Ефросина Ангелова-Пенкова – гл. библиограф   
Тел. 944 35 18, 9183 193/194 
E-mail: e.angelova-penkova@nationallibrary.bg

Отдел „Библиография и статистика на продължаващи издания“
Илона Калоянова – гл. библиограф   
Тел. 9183 183/ 185 
E-mail: i.kalojanova@nationallibrary.bg

Отдел „Библиография на статиите“
Люля Костова – гл. библиограф   
Тел. 9183 191/ 192 
E-mail: statii@nationallibrary.bg

Отдел „Ретроспективна библиография“
Росица Пъкова – гл. библиограф   
Тел. 9183 186/ 187 
E-mail: r.pakova@nationallibrary.bg

Национална агенция за ISBN
гл. асистент Татяна Дерменджиева   
Тел. 946 11 43, 9183 219 
E-mail: isbn@nationallibrary.bg

Национална агенция за ISSN
Радослава Стефанова   
Тел. 9183 218 
E-mail: issn@nationallibrary.bg

Национална агенция за ISMN
Силвия Зафирова   
Тел. 9183 218
E-mail: ismn@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „РЪКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО  
И КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО“

доц. д-р Любомир Георгиев – ръководител   
Тел. 843 25 21; 9183 167  
E-mail: l.georgiev@nationallibrary.bg
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Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“
доц. д-р Елисавета Мусакова –  гл. архивист   
Тел. 9183 165 
E-mail: e.musakova@nationallibrary.bg

Отдел „Български исторически архив“
доц. д-р Милкана Бошнакова – гл. архивист   
Тел. 9183 168 
E-mail: m.boshnakova@nationallibrary.bg

Отдел „Ориенталски сбирки“
проф. д-р Стоянка Кендерова – гл. архивист   
Тел. 9183 171 
E-mail: kenderovastoyanka@yahoo.fr

Специализирана читалня №1
Аня Дженева – отговорник   
Тел. 9183 172 
E-mail: anyadjeneva@abv.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „СПЕЦИАЛНИ КОЛЕКЦИИ“

Динка Вакарелова – ръководител   
Тел. 946-18-45; 9183 176 
E-mail: d.vakarelova@nationallibrary.bg

Отдел „Официални и архивни колекции“
Петя Калудина – гл. библиотекар   
Тел. 9183 175 
E-mail: p.kaludina@nationallibrary.bg

Читалня № 7 – Библиотекознание, 
библиография, книгознание и научна информация   
Тел. 9183 175

Отдел „Музикални и картографски колекции“ 
Александър Касабов – гл. библиотекар   
Тел. 9183 157
E-mail: a.kasabov@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСЕРВАЦИЯ, 
РЕСТАВРАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ“    

Мария Велева – ръководител   
Тел. 9183 179 
E-mail: m.veleva@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА“ 

доц. д-р Цветанка Панчева – ръководител   
Тел. 943 35 25; 9183 133 
E-mail: z.pancheva@nationallibrary.bg
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Звено „Дигитализация. Фотографска дейност“
Иван Добромиров – ръководител    
Тел. 943 35 25; 9183 133/151 
E-mail: i.dobromirov@nationallibrary.bg

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Марина Василева – ръководител,
зам.-ръководител Национален център COBISS   
Тел. 946 10 81; 9183 158  
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР COBISS

гл. асистент Надя Карачоджукова – ръководител 
Тел. 946 10 81; 9183 159
Факс: 843 54 95 
E-mail: n.karachodjukova@nationallibrary.bg

Марина Василева – зам.-ръководител 
Тел. 946 10 81; 9183 158
E-mail: m.vasileva@nationallibrary.bg

Галина Колева – библиотекар-експерт 
Тел. 946 10 81; 9183 159
E-mail: g.koleva@nationallibrary.bg

Румяна Петрова – библиотекар-експерт 
Тел. 946 10 81; 9183 159
E-mail: r.petrova@nationallibrary.bg

Йонка Иванова – програмист бази данни   
Тел. 946 10 81; 9183 159 
E-mail: y.ivanova@nationallibrary.bg

Николай Делибозов – системен администратор 
Тел. 946 10 81; 9183 158 
E-mail: n.delibozov@nationallibrary.bg

Отдел „Издателство“
Асен Георгиев – гл. редактор   
Тел. 846 70 01; 9183 220 
E-mail: a.georgiev@nationallibrary.bg

Румяна Чикичева – отговорник печатна база 
Тел. 9183 147/149
E-mail: rumi_chikicheva@abv.bg

Копирен център
Мая Любенова – отговорник   
Тел. 9183 112
E-mail: mliubenova@abv.bg
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Отдел „Финансово-счетоводна дейност“
Евгения Михайлова – зам. гл. счетоводител   
Тел. 846 74 80; 9183 120

Каса
Тел. 846 74 80; 9183 211

ПАРАЛЕЛНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

Научен съвет
доц. д-р Александра Дипчикова 
Тел. 9183 166 
E-mail: a.dipchikova@nationallibrary.bg

Съвет по библиотечните фондовете   
Деспина Попова
Тел. 9183 146  
E-mail: a.popova@nationallibrary.bg

Съвет за Интегрирана библиотечно-информационна система
Анета Дончева
Тел. 981 35 36; 9183 101 
Факс 843 54 95 
E-mail: a.doncheva@nationallibrary.bg

Редакционно-издателски съвет 
проф. дфн Боряна Христова
Тел. 988 16 00; 9183 101 
Факс 843 54 95 
E-mail: b.hristova@nationallibrary.bg
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