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УВОДНИ ДУМИ

През изминалата 2013 година резултатите на Нацио-
налната библиотека в цифри изглеждаха така: 47 447 наба-
вени документа, между които няколко ценни ръкописа, ар-
хивни документи и фотографии, важни електронни ресурси 
и други; 905 986 записа в COBISS.BG; достигнат обем на 
дигиталните копия – 348 000 файла и 10 086 записа в Диги-
талната библиотека; 13105 регистрирани читатели, 366 315 
посещения (физически и виртуални); 519 675 заети библио-
течни документа, над 20 000 информационни продукта; 128 
изложби и други културни събития.

Изпълнението на приоритетните задачи е както след-
ва:

  По проекта „Виртуална библиотека – Бълга-
рия“, целящ изграждането на Единна национална библио-
течно-информационна система продължи интензивното из-
граждане на база данни COBIB.BG и на локална база данни 
„Каталог на Националната библиотека“. Успешно беше 
подготвен за въвеждане модул COBISS3/Набавяне. Про-
дължи интезивно работата по превеждането и разпростра-
нението на документация за работа в софтуера COBISS3, 
както и организиране и провеждане на обучителни курсове 
за работа в модулите на софтуера COBISS3 – проведени са 
9 курса, в които са обучени 105 библиотечни специалисти. 
Подготвена беше конверсията на базите данни на Регионал-
на библиотека „Димитър Талев“. 

  По проекта „Дигитална библиотека“ интен-
зивно бяха предоставени данни в Европейската библиотека 
(The European Library,TEL), в Европеана (Еuropeana) и в 
Световната дигитална библиотека (World Digital Library, 
WDL). През годината продължи работата по синхронизи-
ране на метаданните за интегриране в Европейската библи-
отека, а чрез нея и в Европеана. На двата портала станаха 
достъпни метаданните за 100 български старопечатни кни-
ги. Чрез проект Europeana Photography в портала Европеана 
могат да бъдат видени и снимки от колекцията на БИА.

Всички библиографски записи от каталога на Нацио-
налната библиотека, създадени до май 2013 г., бяха изведе-
ни във формат MARC21 и предоставени за тестване в пор-
тала на TEL.
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Десет дигитални изображения на ценни ръкописи от 
колекциите ни, заедно с метаданните им, бяха включени в 
Световната дигитална библиотека.

  Проекти в процес на разработка. Активно се 
работи по подготовката за участие в нови международни и 
национални проекти.

  • Подписано беше новото споразумение за пъл-
ноправно партньорство в TEL.

  • Подписан е договор и Библиотеката учас-
ва като асоцииран партньор в проекта Europeana 
Newspapers.

  • Продължи работата по подготовка на нов ва-
риант на проекта SCRIPTA ALATA (Europeana and the 
Archives of Historical European Families and Individuals 
over the centuries. An inexhaustible source of inspiration for 
Cultural and Creative Industries), ново кандидатстване и 
лобиране за проекта. 

  • Разработени и направени са предложения 
в Министерството на културата за участието на Биб-
лиотеката в Оперативна програма „Регионално развитие“ 
(ОПРР). 2014–2020, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014–2020 и Оперативна програма за 
наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020.

   За осигуряването на основни книгохранили-
ща на Библиотеката бяха предприети всички необходими 
мерки и постъпки за ускоряването и довеждането докрай на 
получаването на преактуван през Министерския съвет имот 
в публична държавна собственост с площ 10 437 кв.м, на-
миращ се в с. Герман, заедно с разположените върху него 3 
броя сгради собственост на Министерството на отбраната. 

   Библиотеката се регистрира като работодател 
в проект „Студентски практики“ на МОМН, в който се 
включиха 10 специалисти като ментори на над 30 студенти 
в рамките на проекта. 

   Библиотеката отново бе инициатор, органи-
затор и домакин на редица важни за страната събития: 

  • През изминалата година бяха представени 27 
изложби, като три от тях са с национално значение: „На-
ционалната библиотека на България – първи стъпки в осъ-
ществяването на една идея“, посветена на 135-годишнината 
от Освобождението на България, националната изложба от 
стари български оригинални ръкописи „В светлината на 



7

словото“, осъществена в рамките на честванията на 1150 
години от Моравската мисия на Св. св. Кирил и Методий и 
националната изложба „Летописци на Илинденско-Преоб-
раженското въстание 1903 г.“ по повод 110 години от съби-
тието.

  • Националната библиотека бе домакин на 
няколко научни сесии и конференции, най-значимата от 
които Национална кръгла маса „Европейски измерения на 
Кирило-Методиевото дело“, проведена под патронажа на 
президента на България  г-н Росен Плевнелиев. 

  • Бяха представени над 40 новоизлезли книги. 
През изтеклата година посещенията по повод организира-
ните събития в Националнатата библиотека надхвърлиха  
20 000 души.

Приоритетни задачи за 2014 г.
Националната библиотека си поставя няколко   

амбициозни приоритетни задачи:

 Интензивно развитие на проекта „Виртуална 
библиотека – България“. (Изграждане на Единна наци-
онална библиотечно-информационна система) чрез под-
готовка за включване на нови библиотеки и въвеждане 
на модул „Обслужване“.

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

 Участие в национални и международни проекти 
и включване в оперативните програми.

 Разработване на проект за реставрация на ори-
гинални ръкописни паметници и архивни документи 
от X–XVII век (пергамент и хартия) (Facing East and 
West. Restoration and Conservation of Manuscripts, Old 
Printed Books and Archival Documents from Sts. Cyril and 
Methodius National Library);

 Проект за изграждане на ново, модерно храни-
лище за ръкописи.

 Участие в проект по програмата „Насърчаване 
на четенето“, с три европейски партньорски библиоте-
ки, като водещ партньор е библиотека „Анджелика“ – 
Ватикана.
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    Ïðîô. ä.ô.í. Áîðÿíà Õðèñòîâà

    Äèðåêòîð

 Участие в реформирането на законодателството 
в областта на културата, културното наследство и биб-
лиотечното дело.

 Издаване в нов вид на професионалното списа-
ние „Библиотека“ съвместно със СУ „Св. Климент Ох-
ридски“.

 Реорганизация на книгохранилищните площи 
и начало на усвояването на новото книгохранилище в 
с. Герман.
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Äåéíîñòè íà Íàцèîíàлíàòà áèáлèîòåêà
„Ñâ. ñâ. Êèðèл è Ìåòîäèé“

ïðåç 2013 ã.
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Обслужване на потребителите
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Библиотечно обслужване

Читателски състав
Активността на Библиотеката в културния живот и възмож-

ността едновременно да се ползват печатни и електронни ресурси 
са предпоставки да се запази относително постоянен брой читате-
ли. Чрез „виртуални посещения“ потребителите могат да ползват 
библиотечните ресурси дистанционно. Така отчитаме увеличен 
брой ползватели.

Регистрираните читатели през изминалата 2013 г. е 13 105 
(13 385 за 2012, 2011 – 13 420), което е със 195 по-малко от плану-
вания брой. 

Читателският състав според основните категории е следният:
 • специалисти – 8830 бр., което е 67,38% от общия брой чи-

татели (7489 бр. – 2012 г.; 7755 бр. – 2011 г.);
 • студенти – 3845, те са 29,34% (5561 бр. – 2012; 5376 бр. – 

2011 г.);
 • други – 430 бр. – 3,28% (335 – 2012 г.; 289 бр. – 2011 г.).
Тъй като днес ползвателите, изправени пред множество ин-

формационни източници, се нуждаят от повече диференцирана 
помощ, а в Националната библиотека те намират и информация-
та и професионалната консултация с квалифициран библиотечен 
специалист, отчитаме повишен брой специалисти 8830, които са 
67,38% от общия читателски състав през 2013 година (55,95% – 
2012 г.; 58% – 2011 г.). 

Най-много са специалистите в областта на обществените 
науки: филолози, икономисти, юристи, педагози, историци, фи-
лософи, социолози, които са 4329 бр. или 49,03% от общия брой 
специалисти. 

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

 • писатели, журналисти, артисти и др. – 1431, което е 
23,07% (1728, което е 23,07% – 2012 г.);

 • инженерно-технически специалности – 1025, което е 
11,61% (946, което е 12,63% – 2012 г.);

 • математици, физици, химици, геолози – 1142, което е 
12,93% (512, което е 6,84% – 2012 г.);

 • медицински специалности – 903, което е 10,23% (429, кое-
то е 5,73% – 2012 г.).

Читателите с постоянни карти са – 4840 (5012 бр. – 2012 г.; 
5033 бр. – 2011 г.).
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Месечните и дневни карти са – 8265 (8373 бр. – 2012 г.; 8387 бр. 

– 2011 г.).
Съотношението между жени и мъже е съответно: 
 • жени – 7372 (7362 бр. – 2012 г.; 5508 бр. – 2011 г.; 7893 – 

2010 г.);
 • мъже – 5733 (6023 бр. – 2012 г.; 7912 бр. – 2011 г.; 5687 – 

2010 г.)
Читателите научни работници и членове на творчески съюзи 

са 2814 броя от общия брой специалисти.
През годината са издадени безплатни карти на хора в нерав-

ностойно положение – 161 бр. (168 бр. – 2012 г.; 155 бр. – 2011 г.).
За да повишим качеството на библиотечните услуги се полагат 

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

Посещения на читатели
През 2013 г. отбелязваме относително постоянен брой на по-

требителите 353 623 (351 908 – 2012 г.; 351 400 – 2011 г.; 227 592 
– 2010 г.), от които 207 306 са в сайта на Библиотеката (202 834 
– 2012 г.; 160 889 – 2011 г.; 137 449 – 2010 г.). Безспорно библио-
течните документи, които се ползват чрез Дигиталната библио-
тека увеличават броя на потребителите в библиотечния сайт. От 
160 889 през 2011 г., 202 834 през 2012 г. през 2013 увеличението е 
с близо 5000 – 207 306.

Не без известна гордост споменаваме многобройните вирту-
ални потребители от чужбина: 

 • от САЩ 1735
 • от Великобритания 1012
 • от Турция 1813
 • от Русия 1115
 • от Германия 1485.
Посещенията в отделните страници на сайта са 595 964.

Разпределението на посещенията по читални е следното:
Читалня № 1 – 4334 (4027 бр. – 2012 г.; 3454 бр. – 2011 г.; 

4038 бр. – 2010 г.) 
Видно е, че броят на посещенията през последните години 

постепенно се увеличава – с около 900 спрямо 2011г. и с около 
300, спрямо 2012 г. Това се дължи на обхващането на студентите, 
присъстващи на лекции в Библиотеката, които ползват наши ма-
териали. Читалня №1 е предпочитана за работа от ползвателите 
и на другите читални поради приятната обстановка, оказваното 
внимание и професионализъм от страна на служителите и поради 
възможността да получат компетентна помощ от специалистите от 
отделите на направлението, когато се налага.

Читалня № 2 – 23 346 (24 707 – 2012 г.; 33 385 бр. – 2011 г.; 
13 264 бр. – 2010 г.) 



13
В читалнята се обслужват читатели с временни карти. Полз-

ват се големият брой всекидневници, които се получават в читал-
нята. Колекцията от годишнините на Държавен вестник, както и 
Стенографските дневници на Народното събрание, продължават 
да предизвикват интереса на потребителите. 

В читалнята е обособен фонд с езика на Брайл, но компю-
търът с инсталирана програма за незрящи не работи. Очакваме 
подмяна и на двата компютъра, дарени от издателство СИЕЛА, с 
по-нови. 

Читалня № 3 – 10 459 (10 056 бр. – 2012 г.; 26 448 – 2011 г.; 
4692 бр. – 2010 г.) 

В читалнята се ползват библиографски справочници и под-
вързани годишнини на вестници. Интересът към старите вестници 
не намалява през годините. Напоследък наблюдаваме повишаване 
на броя на студентите, ползващи стари годишнини на вестници. 
Тук се четат и микрофилмираните издания.

Читалня № 4 – 49 749 (56 320 бр. – 2012 г.; 56 812 бр. – 2011 г.; 
39 097 бр. – 2010 г.) 

Едно от основните изисквания за запазване на читателите ни 
и удовлетворяването на информационните им интереси е предос-
тавянето на автоматизирани работни места. В читалнята все още 
липсват такива и това е предпоставка за намалелия брой потреби-
тели. Специалистите филолози, историци, педагози, икономисти, 
философи, социолози са 65% от общия брой специалисти, ползва-
щи Библиотеката, и сме длъжни да им осигурим подходящи усло-
вия за работа. 

Читалня № 5 и Читалня № 6 – 36 118 (40 630 бр. – 2012 г.; 
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, въпреки че през 2013 г. отчитаме известен спад в броя на 
посетителите на специализираната читалня. В читалнята е пре-
доставена възможност за ползване на безжичен интернет, както и 
оборудвани с компютри места с достъп до локалните бази. 

 Читалня № 7 „Библиотекознание, библиография, книгозна-
ние и научна информация“ – 887 (758 бр. – 2012 г.; 690 бр. – 2011 г.; 
620 бр. – 2010 г.). 

Читалнята предоставя отлични условия за работа на библи-
отечната колегия от цялата страна. През изминалата година инте-
риорът бе обогатен от стенопис – дипломен проект на студенти от 
Художествената академия. За поредна година се наблюдава ръст в 
броя на посещенията – 690 през 2011 г., 758 през 2012 г. и 887 през 
2013 г. Това се дължи до голяма степен на засиления интерес към 
библиотековедската колекция от страна на стажантите по проекта 
„Студентски практики“ и колеги, занимаващи се с научна дейност. 
Запазва се най-големият брой на посещенията от библиотечните и 
информационните специалисти – 51% от направените посещения 
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през 2013 г., след това се нареждат студентите с 26%, като измест-
ват от традиционното второ място специалистите в областта на 
обществените науки – 18% и 5% други специалисти. 

Читалня № 8 „Картографски и графични издания“ – 1213 
(858 бр. – 2012 г.; 1001 бр. – 2011 г.;1118 бр. – 2010 г.). 

През изтеклата година са направени 1213 посещения, като 
най-голям относителен дял се пада на специалистите от обществе-
ните науки – 26%, следват потребителите от сферата на изкуство-
то – 25%, студентите – 20% и др. От богатството на сбирките са 
се ползвали държавни институции, галерии, музеи, медии, изда-
телства, учебни заведения по изкуствата. Редица изложби и други 
културни събития в Библиотеката и извън нея включват документи 
от тези колекции. 

Чиалня № 9 „Официални издания“ – 1074 (632 бр. – 2012 г.; 
726 бр. – 2011 г.; 658 бр. – 2010 г.). 

Нарасналият брой на посещенията през изтеклата година – 
1074, се дължи основно на дейността на ЕДЦ в рамките на мрежа-
та „Европа директно“. Секторът функционира успешно и като де-
позитна библиотека за изданията на ООН. От предлаганите услуги 
в сектора са се възползвали най-често студентите – 43% от общия 
брой посещения, следвани от специалистите в областта на иконо-
миката, политическите и социалните науки – 28% и др. 

Читалня № 10 „Музикални издания“ – 1002 (788 бр. – 2012 г.; 
927 – 2011 г.; 1200 бр. – 2010 г.).  

Увеличеният брой посещения в Сектор „Музикални издания“ 
– 1002 бр., се обяснява с трайния интерес на потребителите към 
значимите научни публикации в колекцията. 

Информационен хол – 10 627 (10 298 бр. – 2012 г.; 26 915 – 
2011 г.; 5578 бр. – 2010 г.)

Оборудваните с компютри места в каталожния хол се ползват 
за:

 • достъп до електронния каталог на Библиотеката;
 • достъп до електронните каталози на други библиотеки и 

сродни институции;
 • достъп до външни електронни ресурси;
 • достъп до дигиталните ресурси на Библиотеката;
 • достъп до външни дигитални ресурси.
Потребителите са привлечени от възможността да ползват 

едновременно ресурси на електронен и книжен носител и да по-
лучават професионална помощ за намиране на необходимата им 
информация. Целта на служителите в библиотечното обслужване 
е да дават на потребителите възможно най-изчерпателна информа-
ция за документите, които искат да ползват. Затова голяма част от 
работата им е свързана с оказване на помощ и даване на консулта-
ции, свързани с намирането на сигнатурата на търсения библио-
течен документ или информация за документи на избрана тема. 
Броят на тези устни и фактографски справки трудно би могъл да 
се определи, но ежедневно те варират между 40 и 50 броя.
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Ползване на библиотечните документи
През изминалата година количеството на заетите библиотеч-

ни материали в читалните на Библиотеката е 515 580 (599 448 бр. 
– 2012 г.; 476 087 – 2011 г.), което е 15 580 бр. повече от планува-
ните. Ползваните документи се разпределят по следния начин:

Читалня № 1 – 172 459 бр. (254 423 бр. – 2012 г.; 119 614 бр. 
– 2011 г.).

Наблюдава се значително увеличаване на ползваните архив-
ни документи в сравнение с плануваните. При ръкописите броят 
също е увеличен, което се дължи на завишения брой ориентал-
ски ръкописи, преглеждани за идентификация и обединяване на 
фрагменти от служителите на Ориенталския отдел. Ползването на 
снимки е намаляло, поради увеличаващия се брой снимки, качени 
в Дигиталната библиотека. Забелязва се намаляване на поръчани-
те книги и периодика спрямо 2012 г., но трябва да се отбележи, че 
читалнята беше затворена по технически причини (от 07.02. до 21. 
02.2012г.). Също така една част от периодиката е налична и в дру-
гите читални, където може да се ползва. 

 • архивни документи – 64 044 док. (245 077 бр. – 2012 г.;  
108 617 – 2011 г.);

 • портрети и снимки – 1912 бр. (1173 бр. – 2012 г.; 1503 – 
2011 г.);

 • ръкописи – 868 бр. (1948 бр. – 2012 г.; 1927 – 2011 г.);
 • книги – 4161 т. (5586 т. – 2012 г.; 5037 – 2011 г.);
 • продължаващи издания – 474 т. (639 т. – 2012 г.; 1375 – 

2011 г.).

Читални № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 – 332 242 т. (334 436 – 
2012 г.; 343 776 – 2011 г.), от които:

 • книги – 59 136; 
 • продължаващи издания – 272 293;
 • микрофилми – 744 бр.;
 • СD – 42;
 • БДС – 7. 
Наблюдаваме известно намаляване на ползваните библиотеч-

ни материали в читалните зали, но считаме, че това се дължи на 
възможността да се ползват библиотечни документи дистанцион-
но от сайта на Библиотеката и на намаляващия брой продължава-
щи издания, които се получават в Библиотеката. 

Като предпочитан източник на актуална информация оста-
ват периодичните издания, независимо от времето 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 
2013 г. са предоставени за ползване 272 293 продължаващи из-
дания (268 799 т. – 2012 г.; 275 646 – 2011 г.; 274 888 – 2010 г.). 
Приемаме, че увеличаващата се колекция на Дигиталната библио-
тека има сериозно значение за броя на поръчаните периодични из-
дания. Ограниченият (по финансови причини) абонамент на чуж-
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да периодика е проблем, който оказва влияние върху общия брой 
потребители в Библиотеката. 

Читалня № 7 – Увеличен е броят и на раздадените библио-
течни документи – 2762 спрямо 2212 през 2012 г. (книги – 1287, 
продължаващи издания – 1290, стандарти – 33, непубликувани 
документи – 155). Увеличено е ползването на непубликуваните 
документи и стандартите. В съдържателно отношение се запаз-
ва интересът на потребителите на първо място към литературата 
по библиотекознание – 1306 раздадени библиотечни документа, 
следват книгознание – 485, библиография – 368, читалищно дело 
– 308, полиграфическа промишленост – 178 и краезнание – 44. 

Читалня № 8 – През 2013 г. са ползвани 2894 графични и 861 
картографски издания. Колекцията от графични издания е с по-го-
ляма обращаемост. От раздадените общо 3755 документа, преоб-
ладават тези от областта на изкуството – 1768 (47%), географията 
– 918 (24%), историята – 605 (16%), религия и атеизъм – 6% и др.

Читалня № 9 – От раздадените 2921 библиотечни докумен-
та най-голям относителен дял се пада на служебните издания 
– 42%, следвани от български официални издания – 35%, чужди 
официални издания – 12% , автореферати – 5%. Ниският процент 
на ползваните чужди официални издания не се дължи на нама-
лен интерес към изданията на международните организации, а се 
обяснява с факта, че все повече издания на основните органи на 
ООН, както и официални издания на държави, се дигитализират с 
ускорени темпове и могат да се ползват в онлайн режим. Запазва 
се преобладаващият интерес към обществените науки, следвани 
от културата и науката, езикознанието, историята и естествените 
науки. Извършват се голям брой библиотечни справки, свързани 
с фонда от дисертации. Когато е необходимо, потребителите се 
консултират и насочват към специализирани европейски центрове 
и мрежи. Основна причина за направените откази е, че не прите-
жаваме втори екземпляр от авторефератите на всички депозирани 
дисертации.

Читалня № 10 – И през изтеклата година е висок броят на 
раздадените книги – 1808 рег. ед. и продължаващи издания – 2037. 
Има спад при раздадените аудио-визуални документи, което се 
дължи на нерешените проблеми с депозирането на звукозаписи-
те, недостига на средства за комплектуване, конкуренцията на 
интернет по отношение на ползването на тези документи, както и 
остарялата аудиотехника в читалнята. Неблагоприятно отражение 
има и закъснението в обработката на аудио-визуалните докумен-
ти, поради което те ще достигнат до читателите с голямо закъс-
нение. Налице е засилен интерес от страна на потребителите към 
дигитализирани документи от колекциите на печатни музикални 
документи и звукозаписи. Най-голям относителен дял се пада на 
потребителите от сферата на изкуството – 30%, следвани от спе-
циалистите в областта на обществените науки – 26%, студентите 
– 24% и др.
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През изтеклата година са постъпили в Дирекцията 22 молби 

от читатели за изпълнение на документи от Архива на българ-
ските печатни и др. издания. Изпълнени са 6 книги от хранили-
щето в с. Богданлия, 5 дисертации от Изгрев. Отказите за изпъл-
нение на документи от Архива са поради установени липси или 
наличност на заглавието в основния фонд на Библиотеката.

През 2013 г. отчитаме по-голям брой томове, подвързани с 
постоянна (твърда) подвързия – 312 т. (212 т. – 2012 г.; 130 т. – 
2011 г.) Подбрани са най-търсените български издания, за да се 
запазят в добро състояние по-дълго време. Ползването на непод-
вързани периодични издания от минали години води до загуби на 
отделни броеве, до повреждане на страници и затруднява правил-
ното 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;
 • правилното съхранението на фонда в сигнатурен ред.
Началото на решението на важните проблеми, свързани с под-

вързията и реставрацията поставихме чрез създадения през 2007 г. 
Дигитален център.

Междубиблиотечно заемане
Не е възможно, която и да е библиотека да задоволи всички 

потребности само чрез своята колекция. В библиотечната общност 
междубиблиотечното заемане е въпрос на разбирателство, в ко-
ето всяка библиотека трябва да играе своята роля в зависимост от 
своите възможности.

Въпреки безспорната необходимост от тази библиотечна 
услуга за нашите потребители, тя се оказва и една от най-чувст-
вителните към неблагоприятната икономическа среда, в която се 
осъществява. През изминалата година Националната библиотека 
предостави необходимите условия за работа:

 • финансови – закупуването на 50 бр. ИФЛА ваучери и срав-
нително навременното осигуряване на средства за пощенски раз-
ходи;

 • технологични – свързани с осигуряване на добри условия 
за ползване на технологично оборудване и онлайн комуникации 
за нормалното протичане на дейността. Негативните фактори се 
оказаха изцяло външни и независещи от волята и старанието ни 
да предоставяме най-ефективната възможна и полезна услуга на 
читателите ни.

 Осъвременяването и структурирането на правилата за меж-
дубиблиотечното заемане чрез новия Кодекс, който е в сила от две 
години, спомогна за подобряване на организацията и взаимовръз-
ките в работата ни по междубиблиотечно заемане.

 Данните за обема извършена работа в двете направления на 
отдел „Междубиблиотечно заемане“ са:
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1. Междубиблиотечно заемане за страната
От планирания общ брой получени поръчки – 800 са изпъл-

нени – 867 бр. (108%). Изпълнени са 583 бр. книги, което е 67% 
от поръчките. Изпълнени са 224 бр. поръчки за копия. Отказите са 
около 30%.

Увеличението на броя получени поръчки за вътрешното зае-
мане спрямо планираните е положителен факт, но не е достатъч-
но, за да ни удовлетвори. Прави впечатление повишеното търсене 
на материали от периодични издания за сметка на документите в 
оригинал. Отчитаме и по-висока успеваемост при изпълнението 
на поръчките за книги (с 5,6%) и на копия (с 9%) над планирано-
то. 

Изпълнени са 41 бр. поръчки от Библиотеката до други биб-
лиотеки. Повечето от тези поръчки са свързани с текущите проек-
ти на Библиотеката.

Достигнатият обем на базата данни МЗС е 19 394 бр. Записите 
през 2013 г. са 1008 бр., от които поръчки – 867 бр., колети – 141 бр.

2. Международно междубиблиотечно заемане
Изпълнени са 186 броя поръчки за чужбина, което е прибли-

зително 62% от планираното. От тях поръчките за книги са 91 бр. 
(48%) и копия – 95 бр. (51%) 

Преобладаващата причина за отказите са неточни или недос-
татъчни данни.

Поръчките от чужди библиотеки за наши материали са 59 
броя.

От така отчетените цифри става ясно, че поръчките по меж-
дународно заемане са много по-малко от предвижданите – около 
62%, и това се дължи най-вече на икономически фактори въпреки 
нашата готовност да изпълним изцяло планираните обеми. Съот-
ношението между поръчките за оригинали и периодични заглавия 
е според планираното, отказите от чуждестранни библиотеки – 
също (20%). Получените поръчки от чужбина за наши материали 
са с 15% повече от планираните, което е много добър показател 
за търсенето на документи от фонда на Библиотеката зад грани-
ца. Със съжаление отбелязваме и големия брой откази, които сме 
дали за тези поръчки (20%) с основна причина – не се притежават.

Данните показват, че по области на знанието най-търсени 
са били материали по българска литература (174 бр.), история на 
отделните европейски държави (66 бр.), отделни езици (62 бр.) и 
право, наука за държавата и правото (72 бр.). 

 

♦
Разширяването на читателския състав, посещенията (осо-

бено физическите) и ползването на библиотечните документи 
е пряко зависимо преди всичко от собствените ресурси на Биб-
лиотеката, тяхното състояние и средата, предоставена за полз-
ването им. В тези насоки:
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 Дигиталната колекция и електронните услуги на На-

ционалната библиотека са фактори, които потребителите 
високо ценят. Възможността да ползват едновременно ресур-
си на книжни и електронни носители, както и да получават 
професионална библиографска помощ привлича ползватели. 
Независимо от новите технологии, печатният източник на ин-
формация продължава да бъде надежден и важен фактор в се-
риозната научна работа. 

 Обогатяването на Дигиталната колекция от продъл-
жаващи издания и осигуряването на достъп до тях през сайта 
на Библиотеката, дава уникална възможност за четенето на 
периодика, чиито книжни тела не може да се ползват от чита-
тели.

 Според дългогодишните ни наблюдения върху вида 
ползвани материали, продължаващите издания, независимо 
от периода на издаване, са предпочитаният източник на науч-
на информация за читателите ни. Затова продължава дигита-
лизирането на фонда от продължаващи издания 1878–1944 г., 
като за целта се извършва:

• ежедневното наблюдение на честотата на читателското 
търсене на продължаващи издания от този период;

• следене на физическото състояние на ползваните томове;
• осигуряване чрез междубиблиотечното заемане или с 

приемателно-предавателен протокол на липсващи годишнини 
и отделни броеве на заглавията, които подлежат на дигитали-
зация;

• включването на нови заглавия и описание на мета-
данните на вече дигитализираните броеве в програмата 
DocuWare.

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

 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.

 Сериозен е проблемът с химическата реставрация на 
библиотечните материали, тъй като възможностите на лабо-
раторията не позволяват да бъдат обработени всички повре-
дени томове. Повредените издания се отделят и натрупват без 
възможност да бъдат ползвани от читателите за неопределено 
време, което предизвиква тяхното недоволство. 

 Наличието на архивни сигнатури на новите постъпле-
ния в електронния каталог създава непрекъснати проблеми 
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с читателите и колегите, тъй като на настоящия етап в Ар-
хива се приемат депозитите от 2011 г. и не е възможно да се 
изпълняват документи от депозитите от 2012 и 2013 година. 
Най-сериозните причини обаче са: разпръснатост на Архива в 
различни външни хранилища, сложен достъп до едно от хра-
нилищата в кв. Изгрев, натрупване на огромни неподредени 
масиви от документи, поради недостиг на хранилища и липса 
на стелажиране. Наложилите се спешни пренасяния на фон-
довете от Осоица и Мещица по обективни причини допълни-
телно усложниха положението. Продължава складирането на 
книгите и периодиката в бившата печатница на Библиотеката 
противно на всякакви библиотечни правила. Състоянието, в 
което е колекцията в момента, прави изпълнението на заявки 
и извършването на някои от справките напълно невъзможно. 
На практика библиотечните документи са неоткриваеми.

 Причината за наличието на едно основно ядро от спе-
циалисти като читатели – 8830 от общия читателски състав, 
е 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, климатици и т.н.

 Липсата на място за библиотечните документи е един 
от основните проблеми, който с всяка изминала година се за-
дълбочава и оказва пагубно действие върху състоянието на 
фонда и съхранението му като историческо и културно наслед-
ство. 

 Неотложен е въпросът за подобряването състоянието 
на книгохранилищата (асансьорите в хранилището на основ-
ния фонд изискват неотложен ремонт).

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

Информационно обслужване

 Основните дейности, свързани със справочно-библиограф-
ското 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;
• актуализиране на част от рубриките в сайта на Библиотека-

та с цел използването му за информационно обслужване. 
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Трите основни дейности са насочени към осигуряване на ка-

чествено и бързо удовлетворяване на информационните потреб-
ности на нашите потребители, съобразено с техния профил. През 
2013 г. се затвърдиха тенденциите от предходните години – на-
растване броят на дистанционните потребители и нарастване на 
техните изискванията към вида, съдържанието и формата на пре-
доставяне на заявените услуги. Затова продължихме да развиваме 
информационното обслужване в електронна среда, като естестве-
но продължава и традиционното информационно обслужване. 

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 мрежови справочни ресурси; използване на всички 
информационни ресурси на Библиотеката – локални и отдалечени. 
Стремежът ни беше все повече услуги да се извършват през сайта 
на Библиотеката, затова продължиха усилията ни за оптимизиране 
на неговите информационни възможности чрез:

• 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, подбраните електронни ресурси 
в рубриката „Полезни адреси в интернет“; 

• 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 на рубриката „Архив на библиографските 
справки“, в която по-голямата част от справките, изготвени от 
1992 г. до края на 2013 г., бяха предметизирани по съставен спе-
циално за целта рубрикатор, представени с пълното си описание и 
публикувани на сайта. 

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.

Подготовка на информационни продукти
Информационното обслужване в Библиотеката се извършва 

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

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

Бяха подготвени 11 161 бр. информационни продукта, от кои-
то писмени информационни продукти – 1362 бр.

* Писмени тематични библиографски справки – 156 бр., от ко-
ито ретроспективни тематични библиографски справки (автомати-
зирано търсене) – 153 бр. и текущи библиографски справки – 3 бр. 
(Библиографски справки за сп. „Библиотека“ – 3 бр., 171 загл.)

* Пакети с документация – 169 бр. 
* Фактографски справки – 472 бр. 
* Библиографско издирване с електронна доставка на доку-

менти – 27 бр.
* Отговори на писма – 535 бр. 
* Автоматизирано информационно търсене в електронния ка-

талог, в онлайн бази данни и в други интернет ресурси – 9800 бр. 
(като тук не се включва търсенето на материали за библиограф-
ския указател „Булгарика“, както и търсенето по време на дежур-
ствата на информационното гише, а само проведеното в отдели-
те във връзка с тематичните справки); в базите данни на хоста 
EBSCO са проведени 4060 търсения, броят на намерените реле-
вантни пълнотекстови документи е 1600, а на резюметата към до-
кументи – 1200. Голям е броят и на търсенията в базите данни по 
проекта на МОН, като особено много са използвани базите данни 
за цитирания поради големия брой направени цитатни справки – 
търсенията в тях са над 3800).

Информационни бюлетини – „Криминалистика и криминоло-
гия“ – 2 бр. (504 загл.). Като библиографски указатели посочваме:

 „България в чуждата литеатура (Булгарика)“ 2004/2005 г. 
Редактирани са всички въведени записи (1726), поставени са ди-
акритичните знаци, съвместно с направление „Информационни 
технологии“ са съставени разделите на указателя и всички пока-
залци. Предаден за печат през април 2013 г., отпечатан в началото 
на 2014 г.

 „България в чуждата литература (Булгарика)“ 2006/2007 г. 
За подготовката на указателя са извършени следните дейности : 
издирване в електронни каталози, бази данни в интернет и в пе-
чатни източници; проверка на дублетност; превод; класиране; 
вмъкване в картотеките. Прехвърлени са записите от фишовата 
картотека в електронна картотека по години (за периода 2006–
2007; 2008–2009; 2010–2011; 2013 г.). Редовно бяха преглеждани 
постъпилите в Библиотеката нови книги, извършвана е референт-
ска дейност. Описани са 236 нови книги.

 Изготвен е показалец на заглавията на преведените произ-
ведения към указателя „Преводи на произведения на Й. Йовков и 
литература за него на чужди езици“. Беше подготвен електронният 
пътеводител „Правни ресурси в Интернет“. Включените ресурси са 
на свободен достъп и са обособени в няколко раздела – български 
ресурси; ресурси на европейските институции, ресурси на евро-
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пейските и най-развитите страни; ресурси на международни орга-
низации. Представени са сайтовете на държавни и други институ-
ции, информационни портали, системи и бази данни, а в частта за 
българските ресурси – и електронни периодични издания с правна 
тематика на свободен достъп. Част от ресурсите са анотирани, за 
да бъде представено съдържанието и информационните им въз-
можности. Анотациите към включените ресурси бяха преведени   
за англоезичния сайт на Библиотеката от сътрудник на БИО.

По темата „Наркотици и наркомании“ бяха прегледани de visu 
3696 бр. вестници по предварително уточнен списък и открити 
1766 бр. материали, от които са направени 1142 ксерокопия. Биб-
лиографският списък включва 1766 описания. Темата беше разра-
ботена от всички сътрудници в двата отдела.

Всички заявени информационни продукти бяха подготвени в 
срок. Както и в предходните години, повечето от справките изис-
кваха преглеждане на голям брой печатни и електронни справоч-
ници и на много ретроспективни библиографии на български и 
чужди езици. Потребителите са както частни лица, така и различ-
ни институции: Български културен институт – Варшава, Гьоте 
институт, Институт за литература при БАН и др.; Министерство 
на външните работи, Конституционния съд, Камара на инжене-
рите в инвестиционното проектиране, Съюз на преводачите; кни-
гоиздателства – „Асеневци“; „Хайни“ и др.; висши учебни заве-
дения – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Медицински 
университет – Пловдив, ПУ „П. Хилендарски“, ВСУ „Черноризец 
Храбър“, Университет по хранителни технологии – Пловдив; Ака-
демия на МВР, УНСС, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Техниче-
ски университет – Варна, ВТУ „Т. Каблешков“, НСА „В. Левски; 
болници – УМБАЛСМ „Н. Пирогов“; ИСУЛ, УМБАЛ „Алексан-
дровска“, УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен и др.; общини – Па-
зарджик, Кюстендил, Хасково и др.; фирми – „Крестън-Булмар“, 
„Сименс“ и др. 

Продължиха заявките за цитирания във връзка с процедури за 
професори и доценти в редица учебни заведения. Справките бяха 
свързани с цитирания в специализираните чуждестранни бази, 
но и в български публикации, поради което се наложи да бъдат 
прегледани de visu голям брой научни списания, материали от кон-
ференции и монографии. Част от справките изискваха продължи-
телно издирване, предоставяне на списъци с цитирания в различ-
ни издания и откриване на h-index на авторите и Impact factor на 
списанията, в които те публикуват. Получените отлични отзиви от 
заявителите и фактът, че се обръщат към нас след направени ци-
татни справки в други библиотеки, свидетелства за качеството на 
изпълнението им.

Общата сума от подготвените платени информационни 
продукти от направление „Библиографско и информационно 
обслужване“ е 9082.07 лв. Част от справките са изготвени без-
възмездно за нуждите на различни институции, няколко не бяха 
заплатени от лицата, които са ги поръчали. В направление „Ръ-
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кописно-документално и книжовно наследство“ сумата на плате-
ните справки е 210 лв. Общата сума от подготвените продукти е 
9292,07 лв.

Към посочените продукти трябва да отчетем и 198 броя 
справки по електронния каталог, извършени в направление „Спе-
циални колекции“, както и в направление „Ръкописно-докумен-
тално и книжовно наследство“ са извършени 1000 справки, от 
които по електронния каталог 90 бр. справки по фондовете на на-
правлението. 

Устна информация
Извършени са общо 8075 бр. устни справки и консултации. Те 

се разпределят по следния начин : 
• Устни справки – 6712 бр. Извършват се във всички направ-

ления, отговорни за обслужането и включват насочващи, адресни, 
справки за уточняване на библиографски данни и други. В направ-
ление „Библиографско и информационно обслужване“ са дадени 
4620 справки, в направление „Специални сбирки“ – 462 бр. справ-
ки, в направление „Ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство“ – 1630 бр. 

• Библиографски консултации – 1363 бр., като в „Библиог-
рафско и информационно обслужване“ – 1044, и в „Специални 
колекции“ – 319. 

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 работни дни, вкл. събота), на регис-
трационното 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“. 

Обработени са 141 нови справочника; сигнирани нови – 274; 
вмъкнати фишове в каталога на справочниците – 146; периодични 
– 3 бр.; пресигнирани стари справочници – 172; вмъкнати фишове 
на пресигнирани справочници – 174; редакция на каталога – 12 
р.д.; преглед на нови книги – 12 р.д.

През август беше извършена и значителна работа по отчисле-
ние на справочници от фонда на НБКМ:

• Нови отчисления на справочници от Читални № 4 – пре-
сигниране на отчислените справочници, нанасяне на поправките, 
подреждане в справочния склад и вмъкване на фишите в справоч-
ната каротека – 40 т.;

• Сигнатурна проверка на справочниците от справочен склад 
(Чит. № 3) – 728 т.;
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• Пресигнирани справочници – 16 т.;
• Сваляне, пренасяне и подреждане в справочния склад след 

ремонт на стелажи – 2880 т.;
• Редакция на каталога на справочниците – 2 р.д.;
• Редакция на картотеката на рецензиите – 4 р.д.;
• Редакция на биографската картотека – 2 р.д.; 
• Редакция на картотеката на библиографските справки –       

2 р.д.;
• Подвързия и отчисления от подръчния фонд на отдел 

„Правна и икономическа информация“ – общо 877 бр. чужди дър-
жавни вестници и българския държавен вестник и 272 т. книги.

 

♦ 
 През изтеклата година бяха изпълнени всички основ-

ни задачи, свързани с информационното обслужване на мест-
ните и дистанционни потребители на Библиотеката. Катего-
риите потребители, които библиотеката обслужва, се запазиха 
и през 2013 г. Това са:

• български държавни институции – министерства, орга-
ни 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. 

 Подпомагането на самостоятелната работа на дистан-
ционните потребители беше осъществявано чрез отговори на 
зададени въпроси и чрез актуализиране на ресурсите на свобо-
ден достъп в рубриката „Полезни адреси в интернет“, достъп-
на от сайта на Библиотеката. В тази рубрика беше включен и 
нов самостоятелен пътеводител „Правни ресурси в интернет“.

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

 Активното използване на публичния електронен ката-
лог от читателите, както и на другите електронни информа-
ционни ресурси, главно от служителите, които подготвят раз-
лични справки, доведе увеличение на общия брой на подгот-
вените продукти и проведени търсения. Това се отнася преди 
всичко за ретроспективните тематични и за фактографските 
справки.

 Нараснаха и заявките от чужбина за библиографско 
издирване с електронна доставка на документи от фонда на 
Библиотеката. 
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 Нарастващият брой на дигитализираните документи 

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

 Значително увеличение се наблюдава в броя на устни-
те справки и консултациите, извършвани от всички сътрудни-
ци, които осъществяват информационно обслужване. 

 Продължи активното използване на базите данни по 
абонамент.

 Вторичното използване на готовите справки беше 
улеснено чрез новата структура на архива на библиографски-
те справки, която позволява търсенето им по тематични руб-
рики. 

 Продължи квалификацията на сътрудниците, които 
извършват информационно обслужване, което гарантира ка-
чественото изпълнение на всички дейности.
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Комплектуване и развитие на колекциите

През 2013 г. във фонда на Националната библиотеката са по-
стъпили 8333 заглавия в 8550 тома книги и 1806 заглавия в 37 863 
бр. продължаващи издания.

Във фонда на чуждестранните официални издания са постъ-
пили 116 загл. в 121 т. книги, 75 загл. в 79 т. годишници, 142 загл. 
в 300 т. списания, 14 загл. в 89 бр. е-документи. Извършена е теку-
ща регистрация на 267 бр. списания. Получени са 5 нови заглавия 
периодика. Българските официални издания включват следните 
новопостъпили документи: книги – 185 загл. в 190 т., служебни 
издания – 20 рег. ед., които са дарени. 

В сектор „Музикални издания“ новопостъпилите документи 
са: книги – 70 загл. в 70 т. (67 депозит, 3 обмен), продължаващи из-
дания – 43 т., нотни издания – 42, CD – 8 – приложения на книги. 

В сектор „Графични и картографски издания“ са постъпили 
173 графични издания, от които по начин на доставяне: депозит 
– 123, обмен –38, дар – 12. По вид: 271 албуми. В картографската 
сбирка са постъпили 47 документа, от които по депозит – 46, по 
обмен – 1. По вид – 12 атласа и 35 карти. 

В сектор „Издания по библиотечно дело“ набавените доку-
менти са: книги – 51 загл. в 51 т. по депозит и обмен; продължа-
ващи издания – 5 загл. в 8 т.; текущо регистрирани – 197 бр.; слу-
жебни и непубликувани документи – 2 загл. в 2 т.

В сектор „Архив на българските печатни и други видове из-
дания“ са постъпили 1957 библиотечни единици (б.е.) – книги. 
Дисертациите вече се описват в електронния каталог. Приети в 
Архива, обработени и изнесени са 354 дисертации от 2009 г. и 186 
дисертации от 2012 г. – общо 540.

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

– регионални и централни вестници – 23 849 б.е.;
– списания, периодични сборници, годишници, бюлетини – 

5441 б.е.;
– продължаващи издания на Брайл – 6 б.е.;
– продължаващи издания на електронен носител – 177 б.е.
През 2013 г. ретроспективно са набавени 58 заглавия в 58 

тома книги и 153 заглавия в 156 тома продължаващи издания – 
липси на основния фонд. 

На разположение на читателите са били 12 електронни бази 
данни.

Състояние на библиотечните фондове 
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Комплектуване на документи на български език чрез депозит
През 2013 г. в основния фонд са постъпили 6900 заглавия в 

7021 т. български книги по депозит. Депозирани и регистрирани 
в COBISS3 са 1213 заглавия български продължаващи издания – 
централни и регионални вестници, списания и бюлетини в 31 815 
бр. В отдел „Комплектуване на документи на български език“, 
сектор „Продължаващи издания“ са регистрирани 1088 заглавия в 
30 123 бр. централни и регионални вестници, списания и бюлети-
ни, брайлови издания и CD за архив.

Комплектуване на документи чрез покупка
През 2013 г. са получени и обработени закупените в края на де-

кември 2012 г. по проект за конкурсната сесия на Министерството 
на културата в подкрепа на библиотеките за обновяване на фондове-
те им с „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене 
и информираност“ 68 загл. в 82 т. на стойност 19 749.64 лв. По този 
начин във фонда на Библиотеката бяха включени ценни чуждес-
транни монографии на няколко езика, отговарящи на профила на 
Националната библиотека. За 2013 г. бяха абонирани и 17 чуждес-
транни заглавия продължаващи издания, отново със средства от 
проекта на Министерството на културата от 2012 г. Въпреки огра-
ничените финансови възможности се постарахме да продължим 
получаването на търсени от читателите периодични издания като 
„Фигаро“, „Таймс“, „Гардиън“, „Нейчър“ и др., за да няма прекъс-
ване в теченията на заглавията. През отчетния период беше напра-
вен абонамент и за български продължаващи издания – 50 загл. в 
72 т. за читалните на библиотеката и 103 загл. в 474 т. за между-
народен книгообмен. Вече няколко поредни години абонаментът 
ни за продължаващи издания се заплаща и доставя своевременно, 
което е благоприятно за текущата ни дейност и за отношенията с 
партньорите ни. 

Комплектуване на документи чрез международен книгообмен
През 2013 г. в направление „Комплектуване на фондовете“ 

се осъществяваше книгообмен със 100 библиотеки от 50 държа-
ви. Получените книги по обмен са общо 988 заглавия/1041 т. на 
стойност 44 584 лв. В сравнение с предходната, 2012 г. (822 з./869 
т. /42 562 лв.), е видно увеличаване на постъпленията, набавени в 
рамките на международния обмен на монографии. Основа за тази 
възходяща тенденция е своевременното изпращане на български 
книги по линия на международния книгообмен. За  2013 г. те са 
1393 загл. в 1571 т. за 31 134 лв. Както винаги разликата в балан-
са се дължи на високата цена на чуждестранните книги спрямо 
българските, но в последните години обменът ни става все по-ба-
лансиран, критериите за подбор – прецизни, и всички набавени 
по обмен документи имат висока научна и художествена стойност, 
съответствайки на профила на комплектуване и съвременните тен-
денции в книгоиздаването.

Международният книгообмен с библиотеките на Великобри-
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тания, САЩ, Япония и други англоговорящи страни се характе-
ризира с трайна тенденция за възстановяване и активизиране на 
партньорството с големи и авторитетни библиотеки. Сред основ-
ните ни партньори са Британската библиотека в Лондон, Конгрес-
ната библиотека във Вашингтон, библиотеките на университетите 
„Станфорд“ и „Индиана“, Калифорнийския университет в Бъркли, 
Йейлския университет, Университетската библиотека в Питсбърг. 
И през 2013 г. благоприятно за книгообменните ни връзки беше 
обстоятелството, че успяхме да изпратим до нашите партньори 
подбраните от тях български издания, за което дължим благодар-
ност на нашите спомоществуватели. 

Възстановените позиции на коректен и равностоен партньор 
се изразиха в сериозна промяна на отношението на чуждестран-
ните библиотеки: предостави ни се възможност да поръчаме ново-
публикувани англоезични монографии от авторитетни универси-
тетски издателства в Америка. През 2013 г. бе възстановен книго-
обменът с библиотеката на университета „Уисконсин“, прекратен 
през 2007 г.

През отчетния период във фонда на НБКМ са получени и ре-
гистрирани общо обмен и дарения от англоговорящи страни 233 
заглавия в 239 т. на стойност 13 749 лв. 

Утвърдените добри книгообменни отношения на НБКМ с 
дългогодишните партньори в немскоговорящите страни се запаз-
ват и през 2013 г. Най-активни от нашите партньори бяха Нем-
ската национална библиотека в Лайпциг, Държавната библиотека 
в Берлин и Баварската държавна библиотека, Австрийската на-
ционална библиотека. С други немски библиотеки двустранното 
сътрудничество се изразява предимно в обмена на продължаващи 
ресурси – скъпи и с висока научна стойност периодични издания 
получаваме от Академията на науките в Гьотинген и от Институ-
та за изследвания на Източна и Югоизточна Европа в Регенсбург. 
След кореспонденция и договореност между двете библиотеки 
през последната година се активизира книгообменът с Баварската 
държавна библиотека. За разлика от останалите партньори, които 
ни изпращат основно подбрани по наши поръчки монографии от 
техни оферти, Баварската библиотека ни дава възможност да по-
ръчаме книги по наш подбор от издателски каталози, а поръчките 
се изпълняват от фирма „Кубон и Загнер“ в Мюнхен.

През отчетния период са получени и регистрирани във фонда 
на НБКМ 331 заглавия в 382 т. чуждестранни документа от нем-
скоговорящите страни за 47 404 лв. След направената статистика 
е очевидно, че в сравнение с 2012 г. обемът на постъпилите във 
фонда на НБКМ чужди документи от Австрия и Германия се е 
увеличил с 30%. 

През 2013 г. попълването на фондовете на Библиотеката с 
документи на романски и други езици се осъществяваше основно 
по линия на международния обмен и чрез дарения. Получени и 
регистрирани във фонда на НБКМ са 108 заглавия в 114 т. на стой-
ност 7270 лв. (на френски, италиански, испански, турски, гръцки 
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език) по програмата за обмен и като дарение. Анализирайки отно-
шенията ни с най-големите библиотеки и културни институти от 
Франция, Испания, Италия, Гърция, Турция може да се отбележи, 
че изминалата година беше трудна и динамична. С Френската на-
ционална библиотека, един от най-важните партньори в групата 
франкофонски държави, от която през годините са получавани 
изключително ценни художествени и научни издания, от предиш-
ната година книгообменът ни се ограничи само до монографии, 
издадени от самата Библиотека. Засега периодиката ще продължи 
да се обменя в пълнотата от предишните години. С други френски 
библиотеки се обменят предимно периодични ресурси. Въпрос на 
културна политика е и традиционното поддържане на обмен с ва-
жни партньори от Белгия, Испания и Италия.

При получаването на документи от Русия, Украйна, Бела-
рус, Прибалтика, Закавказието и Средна Азия не се наблюдават       
промени. През отчетната година са набавени и регистрирани    
във фондовете на Библиотеката 527 заглавия в 559 т. на стойност  
14 957 лв. НБКМ развива дългогодишни обменни взаимоотношения 
с 18 големи библиотеки от Русия, Беларус и Украйна. Най-важните 
доставчици на руска литература за нас са Държавната библиотека 
в Москва, Националната библиотека в Санкт-Петербург, ИНИОН, 
Академия на науките на Русия, ВГБИЛ. Получената литература от 
тези библиотеки е около 80% от общото количество набавени ру-
скоезични документи. 

Дял в набавяната литература и през 2013 г. имаха страните от 
Средна Азия и от Прибалтийския регион. Литературата, издавана 
на съответните национални езици, се комплектува изключително 
прецизно, предимно в областта Булгарика. За 2013 г. са набаве-
ни 55 заглавия в 49 т. От тези страни във фонда на Националната 
библиотека постъпват предимно издания на руски, английски или 
др. предпочитани езици. Като най-активни партньори може да се 
отбележат националните библиотеки на Армения, Азербайджан, 
Молдова и Литва. Въпреки езиковите ограничения, в някои от 
тези страни има значителен брой наши сънародници или автори-
тетни славистични среди, затова нашият стремеж е да запазим об-
мена си с националните библиотеки и да не допуснем прекъсване 
на партньорството по наша вина.

По отношение на книгообмена със славянските, балканските 
страни и някои страни от Източна Азия (Китай, Монголия, Ви-
етнам) и Куба особена промяна в тенденциите не се отбелязва. 
През 2013 г. са набавени и регистрирани 100 заглавия в 102 т. (на 
стойност 2608 лв.) книги, получени в рамките на международния 
книгообмен. Най-активни партньори остават националните и ня-
кои университетски библиотеки. Културно-историческата близост 
и интересът на партньорските институции са важни мотиви за 
осъществяване на по-активни контакти с библиотеките на балкан-
ските страни. По-голямата част от тези библиотеки имат сериозни 
славистични колекции и наличието на български документи в тях 
е задължителен признак за пълнота.
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И през 2013 г. книгообменът остава основен начин за набавя-

не на чуждестранни продължаващи ресурси. Общо получаваните 
чуждестранни периодични издания през 2013 г. са 593 заглавия 
(642 през 2012 г.) от 153 партньорски институции: вестници, спи-
сания, годишници и др. продължаващи издания. През годината 
бяха получени и 25 нови заглавия периодика, за които съответно 
бяха създадени библиографски описания в COBISS3.

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

осъществява книгообмен и с редица библиотеки и институции в 
рамките на страната – библиотеките на големите висши училища, 
между които на първо място библиотеката на Софийския универ-
ситет, повечето от регионалните библиотеки, музеи и архиви. По 
вътрешен книгообмен през 2013 г. бяха получени 40 заглавия в 
106 т. книги и 20 заглавия в 24 комплекта продължаващи ресурси. 

Комплектуване на документи чрез дарения
На второ място по големина на постъпленията като начин на 

набавяне на чуждестранни издания е дарението. През 2013 г. като 
дар са получени и регистрирани в електронния каталог на Библио-
теката общо 545 заглавия в 594 т. на стойност 42 303 лв. Голяма 
част от дарените книги са от частни лица. Като особено значими 
можем да посочим дарението на проф. Джон Кийп, съдържащо на-
учни монографии от личната му колекция, което беше транспорти-
рано от Швейцария с помощта на библиотеката в Берн и дарение-
то на книги от библиотеката на проф Н. Кочев, включващо ценни 
издания на няколко езика от областта на историята. Традиционно 
голям е делът на книги, подарени от автори и читатели на НБКМ 
от Балканските страни и Русия. Богати дарения получихме от Ма-
кедонската национална и университетска библиотека в Скопие 
(128 загл.), фондация „Фриц Тисен“, Германия (62 загл.), Тюркска-
та академия на Казахстан, от която бяха дарени 26 представителни 
издания на руски, английски и казахски език, разкриващи уникал-
ната тюркска култура от древни времена до наши дни. 

През 2013 г. бяха получавани като дар и много периодични 
издания: по проекта JDP се получават 24 издания, от Гьоте инсти-
тут – 16 и др.

Значителен брой бяха и даренията от български книги, по-
лучени в Националната библиотека през 2013 г. Общият им брой 
надхвърля 8000 т., предоставени от частни лица, обществени и 
политически организации, издателства, институции. За основ-
ния фонд на Националната библиотека като дарение са набавени 
ретроспективно 96 заглавия в 100 т. Дарените за международен 
книгообмен книги са 505 заглавия в 1539 т. и 47 загл. в 147 т. пе-
риодика. Заслужава да отбележим като по-значителни даренията 
на KPMG и „Екопан“, които освен екземпляри от изданията си 
ни предоставиха и средства, за да могат да бъдат изпратени до 
големите библиотеки в чужбина, както и ценните монографии на 
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издателски център „Боян Пенев“, Института за български език на 
БАН, много частни издателства.

Някои от даренията бяха предоставяни в количества, далече 
надвишаващи нуждите на колекциите на Националната библиоте-
ка. Тези издания бяха преразпределени за регионалните, читалищ-
ни и училищни библиотеки в страната, които се нуждаят от обога-
тяване на своите фондове.

Регистрация и каталогизация на документи в системата 
COBISS3

И през 2013 г. работата по каталогизиране на постъпващи-
те в различните колекции на Библиотеката чуждестранни доку-
менти се извършваше в реалната среда на системата COBISS3. 
В направление „Комплектуване“ са създадени общо 1368 нови 
библиографски записа на чуждестранни документи (монографии 
и продължаващи издания) за ниво каталог, като тук са отчетени и 
редактираните записи, в които се въвежда информация за много-
частни документи. 

Процесът на работата изискваше и създаване на авторски за-
писи за лицата с авторска отговорност в COBISS3, база CONOR. 
За 2013 г. са създадени 1208 авторски записа. Създаването на кон-
тролен запис за име/имена на лице/лица в реалната среда на база 
CONOR.BG е част от процеса каталогизация на постъпващите ре-
сурси в базата.

Пълнотата на библиографския запис на ниво каталог включва 
и пълен семантичен анализ на съдържанието в блок 6ХХ – пред-
метизиране и класиране на ресурса. От февруари 2013 г. направле-
нието разполага със специалист за семантична обработка на доку-
ментите. Прегледани, предметизирани и класирани бяха 1234 чуж-
дестранни монографии, 173 чужди официални издания и 23 нови 
заглавия чуждестранни продължаващи ресурси. По този начин 
създаваният библиографски запис на чуждестранните документи 
отговаря на пълнотата, която се изисква според националната ка-
талогизационна практика. 

В направлението се регистрират и постъпилите в Библиоте-
ката продължаващи ресурси. Регистрираните броеве периодични 
издания в COBIB са общо 6048 единици чуждестранна периоди-
ка. Работата по обработването на продължаващите ресурси изис-
кваше и създаване на 810 нови полета, извършване и на текущи 
редакции в записите. В системата COBISS3 беше извършена и ре-
гистрация на 142 заглавия продължаващи официални издания, ко-
ито постъпват във фонда, тъй като НБКМ е депозитна библиотека 
за големите международни организации ЮНЕСКО, ООН и др. 

Транспортиране на пратките за международен книгообмен
Опитите ни да осигурим транспортирането на книги и пе-

риодика до нашите чуждестранни партньори продължиха и през 
2013 г., и се превръщат в задължителна част от дейността по под-
държането на международния ни книгообмен.
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Благодарение на поредната финансова субсидия, предоставе-

на ни от фондация „Америка за България“, и през 2013 г. изпра-
тихме нашите пратки в рамките на книгообмена с Конгресната 
библиотека във Вашингтон и библиотеките на най-големите аме-
рикански университети. Пратките ни до Британската библиотека 
в Лондон отново бяха транспортирани с помощта на Асоциацията 
на българските училища в чужбина и личното участие на г-жа Ми-
лена Везенкова – директор на две български училища в Лондон. 

Също за поредна година със спомоществувателството на ави-
окомпания „България Ер“ бяха изпратени подготвените книги и 
периодика до големите библиотеки в Москва. За успеха на тази 
акция дължим благодарност на Културния институт на МВнР и 
посолството на Република България в Москва. 

Полският културен институт и Унгарският културен иститут 
ни оказаха пълна подкрепа при транспортирането на цялата поща 
за националните библиотеки на Полша и Унгария, а за Чехия из-
пратихме пратките си чрез Чешкия център и г-жа В. Канджева, 
директор на ИК „Борина“.

През 2013 г. се установиха контакти с Посолството на Мол-
дова в София и Посолството на Литва в София, с чиято помощ 
бяха транспортирани подготвените пакети с български книги и 
периодика в изпълнение на програмата за международен книго-
обмен, като същевременно получихме уверения за бъдещо сът-
рудничество.

♦
 Комплектуваните български и чуждестранни докумен-

ти бяха значителен брой и съответстваха на профила на ком-
плектуване на Националната библиотека и на изискването за 
научна и информационна стойност.

 Неблагоприятно отражение върху дейността даде лип-
сата на конкурсна сесия на Министерството на културата, 
насочена към подкрепа на библиотеките, тъй като участието 
ни в такъв проект осигурява субсидия за закупуване на чуж-
дестранни документи и български книги, които най-точно 
отговарят на поръчките на чуждестранните партньори и не 
на последно място, средства за транспортиране на пратките за 
чужбина. 

 Бяха получени многобройни дарения от редица частни 
лица, държавни и обществени институции, организации и из-
дателства, които съдържаха ценни и необходими за колекции-
те на Националната библиотека и нуждите на международния 
обмен книги и периодични издания.

 Балансът в обменните отношения с чуждестранните 
партньори беше запазен, възстановени бяха отношенията с ня-
колко партньорски институции.
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 Регистрацията на български и чуждестранни продъл-

жаващи ресурси се извършваше качествено и в срок.

 Подготовката за приемането на модул „Набавяне“ беше 
завършена, служителите, чиито задължения изискват работа в 
системата, преминаха необходимото обучение, проведени бяха 
редица консултации с цел уточняване на процесите и тества-
ния на отделните процедури, така че в началото на 2014 г. да 
може да започне въвеждането на модула „Набавяне на моно-
графии“ на COBISS3. 

Каталогизация 

Дейността беше насочена към максимално бързо създаване на 
библиографската информация за постъпилите библиотечни доку-
менти в електронния каталог и бързо предоставяне на обработени-
те библиотечни ресурси за ползване от читателите на Библиотека-
та. Едновременно с това продължи стремежът към непрекъснато 
подобряване на качеството и пълнотата на библиографските запи-
си в електронния каталог. 

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

 – създадени 8489 библиографски записа в каталога за постъ-
пили по депозит библиотечни документи – монографии (книги, 
албуми, официални издания, дисертации, хабилитационни трудо-
ве), звукозаписи, видеозаписи и нови заглавия продължаващи ре-
сурси; 

 – редактирани 17 033 библиографски записа за каталога;
 – създадени класификационни индекси по УДК за 8916 т. и 

предметни рубрики за 8864 т. монографии (книги, албуми, дисер-
тации, хабилитационни трудове), нови заглавия продължаващи 
издания, звукозаписи и видеозаписи;

 – редактирани 13 502 бр. класификационни индекси и 12 940 
бр. предметни рубрики;

 – сигнирани монографии за основен фонд – 7432 т.;
 – сигнирани монографии за архив – 11 085 т.;
 – сигнирани продължаващи издания за основен фонд – 256 т.;
 – сигнирани продължаващи издания за архив – 158 т.;
 – сигнирани монографии за колекции – 1214 т.;
 – изработени сигнатурни етикети – 5932 бр.;
 – активиран статус за достъпност на библиотечните докумен-

ти в 216 бр. библиографски записи; 
 – редактирани 1467 бр. сигнатури на монографии и продъл-

жаващи издания.
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  Каталогизирани документи

Видове документи  Общо  Български  Др. кирилица  Латиница

Моногрофии  8333  8286   21   26

Продължаващи издания    137    122     15

Звукозаписи 6 6

Видеозаписи 13 13

   Всичко  8489  8427   21   41

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

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

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

Беше увеличен броят на архивните екземпляри на дисертаци-
ите и хабилитационните трудове, подлежащи на каталогизиране.

През 2013 г. беше поставено началото на въвеждането в биб-
лиографските записи в електронния каталог на URL адресите на 
дигиталните изображения на част от включените в Дигиталната 
библиотека копия. Това са: колекциите „Българска възрожденска 
периодика 1844–1878 г.“ и български продължаващи издания от 
основния фонд на Националната библиотека, включващи вестни-
ци и списания, излизали на територията на България през периода 
1878–1944 г. Допълнително бяха създадени библиографски записи 
за 81 дигитализирани продължаващи издания от Възрожденския 
период, които не бяха отразени в електронния каталог. Бяха въве-
дени електронните адреси на ретроспективните библиографски 
указатели – „Българска възрожденска книжнина. 1806–1878 г.“ и 
„Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиограф-
ски указател“, както и изданията на отдел „Български исторически 
архив“ – „Обзор на архивните фондове, колекции и единични пос-
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тъпления, съхранявани в Българския исторически архив“, „Опис 
на сбирката портрети и снимки“, представени в pdf формат на сай-
та на Националната библиотека. В бъдеще адресите на следващи 
сканирани издания, предоставяни за свободен онлайн достъп, ще 
бъдат въвеждани текущо.

Нормативна база данни CONOR.BG
– създадени – 3977 контролни записа за имена на български и 

чуждестранни автори; 
– редактирани – 34 622 контролни записа. 
През 2013 г. база данни CONOR.BG е нараснала с 26 260 за-

писа.
В края на 2013 г. база данни CONOR.BG съдържа общо 

156 754 записа.
След извършеното през 2012 г. конвертиране на контролни-

те записи в база данни с имената на български и чуждестранни 
автори в COMARC/A формат, основните задачи бяха свързани с 
подготовката на нормативна база данни CONOR.BG за тестване и 
включване на автоматизиран нормативен контрол, осъществяващ 
връзка между библиографските и контролни записи. Беше извър-
шен преглед, редакция, допълване и разграничаване на авторските 
записи с еднаква редна дума (еднакви имена на автори), изтриване 
на дублетни записи, разграничаване на записи за различни автори 
с еднакви форми на имената, идентифициране на лица с авторска 
отговорност, чрез добавяне на години на раждане/смърт, обеди-
няване на записи за съименни автори без достатъчно данни, т.е. 
няколко неидентфицирани автори в един общ запис. Бяха разгра-
ничени еднаквите основни точки за достъп (авторска редна дума). 
Те получиха статус „установена“ редна дума и са готови за включ-
ване на автоматизиран нормативен контрол.

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

В процеса на създаване на нови и редактиране на вече съ-
ществуващи контролни записи се извършваха допълнителни про-
верки и справки за идентифициране на автори и техните имена 
– общо: около 800 бр.; de visu са проверени около 305 бр. библио-
течни документа; изпратени са 247 бр. електронни писма; прове-
дени са телефонни справки с издатели и автори. 

Актуализираната информация и допълнени данни за автори 
се подават на отделен списък на колегите, за да бъдат отразени в 
библиографските записи.

Колективният начин на изграждане на база данни COBIB.
BG и база данни CONOR.BG налага уеднаквяване на работната 
технология и унифициране на основните и вариантните точки за 
достъп. По тази причина е изключително важно сътрудничеството 
и обратна връзка с всички сътрудници, участващи в изграждането 
на двете бази данни и при вземането на решения от Национален 
център COBISS. 
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Нормативна база данни на предметните рубрики THES/ISIS 
През 2013 г. едновременно с поддържането и актуализирането 

на съществуващите предметни рубрики и подрубрики, беше из-
вършена цялостна редакция и подготовка за конвертиране на запи-
сите в базата данни в COMARC формат:

– създадени нови предметни рубрики и подрубрики – 43 бр.; 
– създадени нови препратки – 176 бр.;
– променени предметни рубрики – 6 бр.
Общият брой записи в базата е 15 969. 

База данни „Звукозаписи“ MUZA/ISIS
През 2013 г. продължи редакцията на библиографските запи-

си в база данни „Звукозаписи“(MUZA/ISIS), за да може сведения-
та от всички полета да бъдат прехвърлени адекватно при тяхното 
конвертиране в COMARC формат. Продължава работата по от-
страняване на установените проблеми, свързани с дублиране на 
информация, която по един или друг начин вече е отразена в елек-
тронния каталог (в основните описания или в самостоятелни за-
писи). Извършват се необходимите справки, за да бъде отстранен 
проблемът с разнобоя в сигнатурите. 

– редактирани общо са 1889 библиографски записи. 

Изграждане и поддържане на традиционните служебни 
каталози

През 2013 г., паралелно с електронния каталог, продължи под-
държането и на традиционните служебни азбучни каталози:

– създадени и редактирани са 7435 бр. каталожни картички; 
– вмъкнати в традиционните служебни каталози общо 7435 бр. 

каталожни картички (от тях – 7262 бр. в служебните азбучни ката-
лози на монографиите и 173 бр. в традиционния фишов каталог на 
продължаващите ресурси).

Разпределени, свързани с каталожните картички и предадени 
във фондовете и специалните колекции на Библиотеката са общо 
около 7000 т. библиотечни документи от 43 депозитни списъка с 
български документи и 26 списъка с чуждестранни.

Продължи редакцията на традиционния фишов каталог на про-
дължаващите издания, който се ползва активно както от читателите, 
така и от служителите на Библиотеката до приключване на редакци-
ята на записите за продължаващи издания в електронния каталог.

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 правил-
ното прилагане на нормативните и инструктивни документи в дей-
ността по каталогизация.

През 2013 г. по проекта „Виртуална библиотека – България“ 
беше повишена квалификацията на служителите за работа в сис-
темата COBISS.BG. До края на годината всички служители в на-
правление „Каталогизация“ получиха сертификат за споделена ка-
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талогизация и права за работа в споделената библиографска база 
данни COBIB.BG и в нормативна база данни CONOR.BG. Двама 
служители от отдел „Каталогизация“ подпомагат дейността на 
„Национален център COBISS“ при обучението, установяването на 
квалификацията на библиотечните специалисти за участие в спо-
делената каталогизация и при функционирането на споделената 
библиографска база в системата COBISS.BG.

 В нормативната база данни с имената на български и чуж-
дестранни автори CONOR.BG след извършеното през 2012 г. 
конвертиране на контролните записи в COMARC/A формат, беше 
извършена подготовка на базата данни за тестване и включване на 
нормативен контрол, осъществяващ връзка между библиографски-
те и контролни записи. Беше извършена редакция на 8687 записа 
за допълване, разграничаване и идентифициране на лица с автор-
ска отговорност.

 В нормативна база данни на предметните рубрики беше из-
вършена цялостна редакция и подготовка за конвертиране на запи-
сите в COMARC формат.

♦
 През 2013 г. продължи изпълнението на основните 

задачи, свързани с каталогизиране на постъпващите в На-
ционалната библиотека библиотечни документи по депозит, 
изграждане и поддържане на електронния каталог COBISS/
OPAC, на нормативните бази данни с имената на български и 
чуждестранни автори, на предметните рубрики и на традици-
онните служебни каталози. 

 Беше повишена професионалната квалификация на 
служителите в направление „Каталогизация“. В края на 2013 г., 
всички служители притежават лицензи за споделена катало-
гизация в споделената библиографска база данни COBIB.BG 
и нормативна база данни CONOR.BG. Така те помагат при 
обучението, установяването на квалификацията на библио-
течните специалисти за участие в споделената каталогизация 
и при функционирането на споделената библиографска база в 
системата COBISS.BG.

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

 Продължи обогатяването на електронния каталог 
с информация за различни видове библиотечни документи. 
След приемане на Правилата за създаване на библиографско 
описание на нотни и картографски издания, звукозаписи и  
видеозаписи започна тяхното библиографиране в COMARC 
формат, а редакцията на всички библиографски записи за    
каталог се извършва в отдел „Каталогизация“.
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 Възможностите на електронния каталог бяха разши-

рени и с допълнителна информация и възможност за пряка 
връзка с някои от дигитализираните библиотечни ресурси от 
електронния архив на Дигиталната библиотека, чрез въвежда-
нето в библиографските записи в електронния каталог на URL 
адресите на дигиталните изображения на част от копията, пре-
доставени за свободно онлайн ползване. В бъдеще тази инфор-
мация ще бъде отразявана текущо в електронния каталог.

 В рамките на проекта „Виртуална библиотека – Бъл-
гария“ завърши подготовката на контролните записи за име-
ната на индивидуалните български и чуждестранни автори в 
нормативна база данни CONOR.BG за тестване и включване 
на автоматизиран нормативен контрол. В нормативната база 
данни на предметните рубрики е извършена цялостната ре-
дакция и подготовка за конвертиране на записите в COMARC 
формат.

 Нерешен напълно остава проблемът с редакцията на 
библиографските записи за продължаващи издания в елек-
тронния каталог. Процесът е бавен поради големия обем рабо-
та, необходимостта от извършване на многобройни справки и 
допълнително създаване на записи за липсващи заглавия в ба-
зата данни. Редакцията се извършва от един служител, който е 
ангажиран и с други задачи. 

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

Опазване на библиотечните фондове
 
Към всеки документ, постъпващ за реставрация и консерва-

ция, се прилага индивидуален подход – анализ и диагностика на 
състоянието и подбиране на най-подходящия метод на реставра-
ция.

В направлението постъпват материали за реставрация основ-
но от направление „Ръкописно-документално и книжовно наслед-
ство“. През 2013 г. от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ са 
постъпили документи за реставрация 667 бр. листове. Продължава 
поетапната проверка и анализиране състоянието на фрагменти от 
сбирката на ръкописите. При този анализ се установи, че за една 
част от тях е необходимо да бъдат реставрирани, друга част от тях 
са само за подвързия, а на всички фрагменти е необходимо да се 
подменят предпазните папки за съхранение. След това започна 
поетапната работа по отделните фрагменти, изработиха се и нови 
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предпазни папки от подходящи материали. Така изработените пап-
ки се поставят в хранилището в кутии. Работата ни в тази насока 
продължава. 

По програма „Осинови книга“ е извършено следното: 
• Ръкопис 76. Ръкописът е реставриран в минали времена и 

при подготовка за изложба са нанесени някои поправки, но не е 
подвързан. По програмата се взе решение първата кола да се де-
монтира и да се реставрира отново. След това ръкописът беше 
подвързан с кожа. Оригиналните форзаци също бяха реставрирани 
и бяха прикрепени върху дървените подложки на оригиналната 
подвързия, която е с метален обков и се съхранява заедно с ръко-
писа. Предпазната кутия беше укрепена.

• Ръкопис 1116 „Царственикь“. Ръкописът е реставриран, без 
да се демонтира кожата и подвързията. Текстът на места е обез-
цветен от механични, светлинни и топлинни въздействия. Напра-
вена е консервация на книжното тяло и подвързията.

• Ръкопис БМК 1 „Препис на славянска граматика“. Ръко-
писът е без подвързия. Отделните листове бяха тампонирани със 
спирт и вода. Интересното при него е, че върху лист № 1 имаше 
залепен текст в горната му част. След разлепването се идентифи-
цира нов текст. Разлепеният текст беше оформен като самостояте-
лен лист. Ръкописът беше подвързан с кожа.

• Ръкопис 854 „Духовни образи“. Ръкописът постъпи в на-
правлението в тежко състояние. На ръкописа е направено фа-
ксимилно копие. Подвързан е с мраморна картонена подвързия. 
Гърбът е от кожа и е изписан със златни букви. Книжното тяло е 
в изключително тежко състояние. Изписан е с желязно-галови и 
тушови мастила и е богато илюстрован със сцени, които поясня-
ват текста. Хартията е силно деструктирана, с много прояждания 
от окислителните процеси на мастилата и оксидационно-хидро-
лизното разлагане на багрилата. По време на реставрационния 
процес се установи, че използваните пигменти са с много силен 
свързвател и това спомогна за запазване на интензитета на цвето-
вете. Ръкописът е преподвързан. При това преподвързване всички 
застрашени места от текста и украсата бяха укрепени с допъл-
нителни лепенки от хартия. При тяхното премахване се разкриха 
много оригинални текстове. Ръкописът е реставриран и подвързан 
с кожена подвързия по препоръка на консултанта.

 От старопечатната колекция са постъпили и реставрирани 
3739 бр. листове. Голяма част от книгите, постъпили за реставра-
ция, бяха в тежко състояние. Деформирани, с липса на подвързии, 
както и с фиксирани петна от органичен произход (восъчни петна и 
др.). Книгите бяха механично и химично почистени, реставрирани, 
и тези, за които има информация за твърда подвързия, бяха подвър-
зани с цели кожи с монтиране на старите им или с половин кожа. За 
томовете, които бяха с меки подвързии, се наложи възстановяването 
на подвързиите, а също така им бяха изработени предпазни папки 
от неутрализиран картон, които дават възможност за по-правилно 
съхранение и лесен достъп на читателите до документа. 
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През отчетния период продължи работата в Направлението 

по консервиране и реставриране 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“ беше реставриран вестник 
„Тъпан“. Вестникът беше деацидифициран, реставриран ръчно, 
подвързан с твърда подвързия и върнат в хранилището. 

Отдел БИА – 7352 бр. листове. Документите, постъпили за 
реставрация от отдела, бяха в крайно тежко състояние. В сравне-
ние с минали години през изтеклата 2013 г. почти всички докумен-
ти бяха хидролизно разрушени от наличието на плесени, обезцве-
тявания, вероятно от топлинни въздействия. Почти на всички до-
кументи хартията беше в състояние на напреднала оксидация. Из-
писани с много силно разливащи се различни мастила, едни като 
единични документи или свързани в тефтери, тетрадки и дневни-
ци. Документите, които са като дневници, тетрадки и тефтери бяха 
с много деформирани подвързии и големи липсващи части от под-
вързиите. На всички бяха възстановени оригиналните подвързии 
и етикети. От сбирките на БИА много често постъпваха единични 
документи не за цялостна реставрация, а за поправки.

По време на лятната проверка съвместно със сътрудници на 
отдел БИА, отговарящ за снимковата сбирка, бяха подменени об-
вивните папки на снимките с нови, отговарящи на условията за 
съхранение.

Отдел „Ориенталски сбирки“ – реставрирани 5274 бр. листо-
ве. Документите се проучват от сътрудниците на отдела и се под-
бират такива, които са в изключително тежко състояние, тъй като 
структурата на хартията е хидролизно разрушена под действието 
на плесени. Освен това, почти навсякъде се наблюдават и обезцве-
тявания върху документите, причинени вероятно от светлинни и 
топлинни въздействия. Окислителните процеси, присъщи за хар-
тията, които водят до частичното ѝ, а в много случаи до нейното 
пълно разлагане, допълнително се катализират от окислителните 
продукти и прах, навлезли дълбоко в структурата на влакната. 
Тези документи бяха много внимателно химически обработени, 
след което – реставрирани по метода на листоотливане с помощта 
на листоотливната система. При тези документи друг метод на 
реставрация не би могъл да се приложи.

При предварителната проверка и оценка на колекцията ръко-
писи на отдел „Ориенталски сбирки“ бяха отделени ръкописи за 
реставрация и ръкописи за консервация. На ръкописите за рестав-
рация – 10 бр., беше направена цялостна оценка на състоянието. 
Констатира се, че хартията е в състояние на напреднала оксида-
ция, има фиксирани петна от органичен произход, окислителните 
продукти са навлезли дълбоко в структурата на влакната, което 
налага тяхното химическо почистване и деацидификация. Масти-
лата са черни и червени тушови, силно разливащи се, а на места 
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текстовете са разлети и трудночетими в резултат на естествено-
то стареене на хартията. Една част от ръкописите бяха с кожени 
подвързии, а друга част от тях бяха без подвързии. По-запазените 
подвързии бяха почистени и омекотени и се използваха при ново-
то подвързване, а останалите след консултация със сътрудниците 
на отдела бяха подвързани с естествена кожа и изкуствена кожа за 
подвързия – според датировката им.

При проверката и оценката на колекцията на ръкописите бяха 
подбрани ръкописи, които биха могли да бъдат предложени за рес-
таврация при бъдещи проекти.

От направление „Библиотечно обслужване“ са реставрирани 
2890 бр. листове. Постъпилата през годината периодика от средата 
на XIX в. до края на XX в. е със силно окислена хартия, деструк-
тирана и замърсена. Книгите, които поради голямото си търсене 
бяха в много тежко състояние, бяха силно чупливи и пожълтели. 
Продължава и реставрацията на колекцията на стенографските 
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. Направени бяха опити да се пристъпи 
към спасяването на най-тежко пострадалите документи. По съв-
местна оценка със сътрудниците на направление „Библиотечно об-
служване“ се взе решение по метода ламинация да се реставрират 
само най-търсените и единични екземпляри, тъй като методът е 
много ефективен и бърз, но консумативът е много скъп и затова се 
използва икономично, само за най-ценните и единични екземпля-
ри. През отчетния период значително намаля броят на реставрира-
ните документи в този сектор, тъй като по тези проблеми работи 
само един сътрудник.

Направление „Специални колекции“ в отдел „Картографски, 
графични и музикални издания“ – 504 бр. Постъпиха карти, раз-
лични по формат и различна степен на разрушаване. Основните 
проблеми са разкъсани краища, множество разкъсвания по прегъв-
ките, вследствие на многократното сгъване и разгъване. Хартиите 
са механично отслабени и разрушени. Графиките са черно-бели 
и цветни. Те са повърхностно замърсени с петна от воден и орга-
ничен произход. Всички документи са внимателно огледани и е 
направена предварителна оценка на състоянието им. Към всеки 
документ се подходи индивидуално.

От сектор „Музикални издания“ постъпват документи, които се 
нуждаят от малки поправки и най-вече от поправки на подвързията.

Изпълнени са 157 бр. външни поръчки. През отчетния период 
рязко намаляха външните поръчки. Поръчките са само от няколко 
частни лица.

Подвързия
Голяма част от постъпилите документи на БИА, отдел „Ръко-

писи и старопечатни книги“ и отдел „Ориенталски сбирки“ бяха 
подвързани. На книгите, тетрадките, дневниците и тефтерите им 
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бяха направени подвързии от подходящи хартии. На документите 
с меки корици са направени предпазни папки от обезкислен кар-
тон с връзки. 

През отчетната година продължи подвързването на колекци-
ята книги от Подгорие, които бяха реставрирани и са в процес на 
подвързване.

Беше извършена и частична реставрация на някои малки ръ-
кописи.

Профилактика на фондовете в хранилища и читални 
зали. Дезинфекция 

През 2013 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 се из-
вършва с двете професионални машини Rainbow, с което чувстви-
телно 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.

През 2013 г. беше продължен договорът за дезинсекция и де-
ратизация на сградата на Библиотеката с фирма „Пали Пест Про-
тект“. Съгласно договора фирмата извършва текуща дезинсекция 
и дератизация три пъти в годината, с което не се покриват изис-
кванията за текущия контрол на хигиената в сградата, но се съоб-
разяваме с финансовите възможности. 

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

Копиране на библиотечните документи
В Копирния център на Библиотеката общо през годината бяха 

изработини 515 393 хартиени копия, от които:
– 483 832 – за нуждите на потребителя;
– 6520 – за опазване на библиотечния фонд;
– 25 041 – за служебни цели;
– 12 669 – дигитални копия.
Бяха обслужени 14 678 читатели.
През текущата година в Центъра се работи с пет копирни ма-

шини и един букскенер. 
Материалите, изработени в Копирния център за нуждите на 

читателите, се заплащат по ценоразпис. За служебните копия се 
води отчетна тетрадка. Размерът на приходите от Копирния цен-
тър може да се проследи във финансовия отчет.

♦
 Изпълнени са основните задачи по консервацията и 

реставрацията на библиотечните фондове. През отчетния пе-
риод са реставрирани 20 643 листа. Документите, които постъ-
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пиха за реставрация, бяха в крайно тежко състояние, силно 
замърсени, деструктирани, повечето от тях дори микробиоло-
гично заразени и лошо разположени в хранилищата.

 Осъществена е добра координация с направленията, 
от които постъпват материали за реставрация.

 По програма „Осинови книга“ бяха реставрирани че-
тири броя ръкописа. 

 В звено „Подвързия“ през годината бяха изработени 
папки на реставрирани документи, постъпили от отделите.

 Продължи работата по оценката на състоянието на 
фрагменти от ръкописи. Също така продължи работата ни по 
подмяна на папките за съхранение. 

 Продължаващите заглавия и книгите, издадени до 
2000 г., са в крайно тежко състояние. Голяма част от тях се 
нуждаят от спешна реставрация, която вече е възможна благо-
дарение на въвеждането на новата технология за ламинация 
на този вид документи, но проблемът е в доставянето на скъпо 
струващите консумативи.

 Необходимо е да се направи оценка на физическото и 
химическо състояние на Възрожденската периодика, след ко-
ето да се пристъпи към реставрация с възможностите, които 
вече ни осигурява въведената нова технология. Желателно е 
същата оценка да се направи и за останалия основен фонд с 
цел осигуряване на финансиране за спасяването на силно за-
страшените книги и периодика.

 В копирния център поръчките се изпълняват в срок и 
качествено. Приоритети бяха: спазване сроковете на изпълне-
ние, добро качество на изпълнението на поръчката и висока 
култура на обслужването.
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Национална библиография на България

Основните задачи, които изпълнява направлението „Нацио-
нална библиография“, са свързани с контрола върху спазването 
на Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни 
и други произведения; получаването, разпределянето и изпраща-
нето на депозираните екземпляри на определените библиотеки 
в страната; създаване на бази данни; изработване на изданията 
от текущата и ретроспективната национална библиография; ста-
тистическото отчитане на издателската продукция на България; 
присъждането на международните стандартни номера на книгите, 
продължаващите и нотните издания; изработването, методическо-
то ръководство 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 видове нормативни документи. 

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

депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
През 2013 г. по депозит в НБКМ са разпределени 313 672 б.е. 

(от тях във фондовете на НБКМ – 75 051 б.е., в депозитните биб-
лиотеки из страната – 237 234 б.е.). 

Контрол върху изпълнението на Закона за задължително-
то депозиране: Набавени издания в резултат на извършването на 
контрол по Закона за задължителното депозиране на печатни и 
други произведения – книги – 5390 загл., продължаващи издания 
– 7375 б.е.

Създаване и допълване на библиографски записи за ма-
шинния каталог и ТНБ: 

• библиографско описание на книги:
• формално описание – 153 б.е.;
• редакция – 129 б.е.; 
• създаване, допълване и редактиране на записи за имената 

на лица:
 – създаване на нови записи в CONOR – 40 бр.;
 – допълване на записи в CONOR – 89 бр. 
• създаване, допълване и редакция на записи на моногра-

фични серии;

Дейности с национална отговорност
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• библиографско описание и класиране на нови заглавия 

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

7773 библиографски записа (б.з.); 
• редактиране на old записи на книги в машинния каталог;
• редактиране на old записи на продължаващи издания.

Библиографска дейност
Получаване, разпределяне и подбор на депозитни екзем-

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

то се регистрират в Български книгопис, Сер. 1 (депозитен списък 
(деп. сп.) 1–50 за 2013 г.) – 7326 загл., от които: книги и служебни 
издания – 7133 загл.; графични издания – 2 загл.; картографски 
издания – 48 загл.; нотни издания – 85 загл.; звукозаписи – 5 загл.; 
електронни ресурси – 16 загл.; продължаващи издания, регистри-
рани и като книги – 37 загл. 

• на дисертационни трудове и автореферати, които се ре-
гистрират в Български дисертации, Сер. 2 (деп. сп. № 1–10, 13–
50/2013 г.) – 1354 загл.

• на продължаващи издания – 6631 загл. в 25 470 б.е. 
• на статии от списания, периодични сборници и вестни-

ци – 7773 нови библиографски описания. Обхванатите заглавия на 
продължаващите аналитично разработвани издания са на 96 спи-
сания, 69 сборника и 14 вестника според годишния списък на из-
точниците за 2012 г. (изработен юни 2013 г.). От получените нови 
заглавия са включени за разработване 14 заглавия на списания и 
сборници. 

Създаване на бази данни
Текуща национална библиография:
• Български книги 2011–2012 г.: книги, официални издания, 

графични, картографски и нотни изд., издания за слепи и издания 
на електронни носители:  

 – формално описание – 9256 кн.; 
 – семантична обработка (класиране и предметизиране) – 
   3658 кн. 
• Български дисертации 2012–2013 г.: 
 – формално описание – 249 б.з.;
 – семантична обработка (класиране и предметизиране) – 
   682 б.з.
• Контролни файлове: 
 Ø на личните имена – 12 694 б.з.: 
   – нови записи – 4315;
   – допълнени и редактирани записи – 8389.
 Ø на монографичните серии – 577 б.з.:
   – нови записи – 173;
   – допълнени записи – 110;
   – редактирани записи – 294.
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• продължаващи издания – описване и класиране на нови 

заглавия продължаващи издания – 107 заглавия, (вестници – 14 
загл., списания – 41 загл., бюлетини – 14 загл., периодични сбор-
ници – 11 загл., справочници – 6, доклади и отчети – 21 загл.);

• статии от списания и периодични сборници – описване, 
класиране и редакция – новосъздадени описания през годината – 
7773, редактирани описания – 16 847.

Ретроспективна национална библиография:
• Български книги 1878–1992 г. във формат COMARC/B: 

ниво „национален библиографски запис“: въведени нови записи – 
46, редактирани 241 б.з.;

• Български книги 1992–2010 г. във формат COMARC/B: 
ниво „национален библиографски запис“: редактирани 1827 б.з.

Други бази данни:
• преводни издания, публикувани в България през 2012–

2013 г. (INDEX TRANSLATIONUM) – редактирани 2103 б.з.; из-
дирени и въведени – 276 оригинални заглавия (за 2012 г. – 1651 
б.з., издирени и въведени оригинални заглавия – 261 загл., въведе-
ни и редактирани библиографски записи за 2013 г. – 452 б.з., изди-
рени и въведени оригинални заглавия – 15 загл.).

• Национална агенция за ISBN
 Ø Книги под печат – 11 061 записи;
 Ø Адреси на издателства и редакции:
   – нови издателства – 171;
   – стари издателства с нов код – 74;
   – издателства с променени данни – 39;
   – спрели да издават – 435;
   – редакции – 342.
• Национална агенция за ISSN: попълване на базата данни 

с присъдени ISSN – 172 записа, актуализиране на базата – проме-
ни в издателства, заглавия, спрели заглавия – 91 записа.

• Национална агенция за ISМN: присъждане на ISMN – 65 
загл., 4 нови издателства.

Изработване на самостоятелни библиографски указатели:
Персонална библиография – Ив. Вазов. Биобиблиография. 

1906–1921
Подредени и въведени в текстообработваща програма библи-

ографските описания за 1911 г., приблизително 100 б.з.

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

външни потребители) – 701 бр.; 
• писмени справки за външни потребители – 4 бр. 

Бяха изработени задания за:
• актуализиране на издания и въвеждане на промени в про-
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грамите за тях (въвеждане на нови класификационни индекси, 
заявка за междинна база данни INDEX TRANSLATIONUM, за ста-
тистиката, 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 на програми за извеждане на текущия и годиш-
ния кумулативен библиографски указател Серия 1. БЪЛГАРСКИ 
КНИГОПИС „Книги, официални издания, нотни, графически, кар-
тографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на 
електронни носители“;

• 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

Серия 1. Бьлгарски книгопис – месечно издание.
През годината е подготвена книжка на Български книгопис: 

книжка 1 за 2010 г. и предадена в Национален център COBISS за 
електронното ѝ представяне на страницата на НБКМ. 

Серия 2. Български дисертации – годишен указател
Изведени и сортирани от база данни (формат CD/ISIS) са 4 

указателя: за 2006, 2007, 2008 и 2009 г.
Сер. 4. Български периодичен печат – годишно издание. 

подготвен БПП за 2010 г., като е извършено: редакция на основно 
тяло, преномерация, редакция на показалци (4 бр.)

Сер. 5. Летопис на статиите от българските списания и 
сборници – месечно издание. Готови за изтегляне на текстови 
файл – 13 книжки (кн. 11–12 за 2012 г.; кн. 1–11 за 2013 г.);

Сер. 6. Летопис на статиите от българските вестници – 
месечно издание. Готови за изтегляне на текстови файл 13 книжки 
(кн. 11–12 за 2012 г.; кн. 1–11 за 2013 г.)

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

налните агенции за ISBN, ISSN и ISMN традиционно участва в 
изграждането на международните системи на книгите, нотните из-
дания и продължаващите издания, получили международен стан-
дартен номер. Текущо е изпращана информация в Берлин, Лондон 
и Париж за различните видове документи, правени са корекции на 
библиографските записи, редакция на базите данни и др. Нацио-
налните агенции участват във всички анкети, които правят между-
народните центрове, отговарят на запитвания на други национал-
ни агенции.

В библиографския справочник на преводите на държави-
те – членки на ЮНЕСКО, и международната база данни Index 
Translationum страната ни е представена с подготвените и тран-
слитерирани заглавия на преведените самостоятелни документи 
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през 2012 г. – 1651 б.з. За 2013 г. са въведени и подготвени 452 
библиографски записа.

Осъществена е кореспонденция във връзка с новите промени 
в автоматизираната регистрация на документите. 

В Международната агенция за ISBN беше изпратена трансли-
терираната база данни с адресите на издателствата. Нови адреси 
на издателства – 171 бр.

Представител от Националната агенция за ISBN участва в 
проведения в Белград форум на страните от Балканския регион, 
членуващи в системата ISBN.

В Националната агенция за ISSN бе водена кореспонденция 
с Международния ISSN център. Агенцията участва през годината 
в анкетите (7), изпратени от Международния ISSN център в Па-
риж и други национални центрове. Обработени са и документи-
те от съвещанията, проведени през годината, изготвен е отчет за 
дейността на Националната агенция. През 2013 г. сътрудник от 
Националната ISSN агенция участва в срещата на Директорите на 
центровете за ISSN, проведена в Букурещ. Беше изготвен доклад 
за българското участие. Сътрудникът от Националната ISSN аген-
ция участва и в Международна конференция за web архивиране, 
проведена в Любляна; изготвен е доклад за участието. 

Националната агенция за ISMN поддържа кореспонденция с 
Международната агенция за ISMN. Изготвен е отчет за дейността 
на Националната ISMN агенция, изпратен е и Регистър на българ-
ските издатели в системата ISMN. През 2013 г. сътрудник от На-
ционалната ISМN агенция участва в 4-тата среща на страните от 
Балканския регион, членове на международните системи ISBN и 
ISMN, в Белград и беше изготвен доклад за участието.      

По проект „Виртуална библиотека – България“ е направе-
но следното:

• съставени и предадени са отчети от тестването на програ-
мата за извеждане на библиографски указател за Серия 1. Българ-
ски книгопис от сводната библиографска база данни COBIB;

• проведен е изпит за получаване на лиценз за работа в систе-
мата COBISS.net (използване на софтуер COBISS3/Каталогизация 
– основен и разширен курс и за работа с база данни CONOR) – 3 
сътрудници.

Сътрудници от направлението участват в проект НАБИС 
(Национална академична библиотечно-информационна система) 
с дейности по ретроконверсията на дисертационни трудове за 
периода 1970–1995 година, като част от процеса на създаване на 
единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в Бъл-
гария.

По проекта за подготовка на стандартен съкратен печатен 
вариант на изданието УДК на български език, с използване на 
разработения от UDCC преводачески софтуер, до края на 2013 г. 
са преведени и адаптирани 8857 израза на съдържанието на класи-
фикационните индекси от общо 12 893 (около 70%). 

По проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практи-
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ки“ двама сътрудници от направлението участваха с лекция на 
тема „Идентификационни елементи в изданията и електронните 
ресурси“.

Книгоиздаване и печат (статистика на книгоиздателската 
дейност): 

• въвеждане, кодиране, редактиране и предаване на статисти-
ческата информация за 2012 и 2013 г. – 8738 б.з.:

 – за 2012 г. предадени в НСИ – 5627 б.з.;
 – за 2013 г. подготвени за НСИ – 3111 б.з.
• въвеждане, редактиране и предаване на статистическата ин-

формация за продължаващите издания:
 – за 2012 г. – 1192 б.з.;
 – за 2013 г. – 140 б.з.
• превод на инструкция за извеждане на статистически данни 

в COBISS. 

♦
 Паралелно с основните си дейности направлението 

имаше и допълнителни ангажименти, свързани с изпълнение-
то на проектите: 

 • Подготовка на стандартен съкратен печатен вариант 
на изданието УДК на български език, с използване на разра-
ботения от UDCC преводачески софтуер. До края на 2013 г. са 
преведени и адаптирани 8857 израза на съдържанието на кла-
сификационните индекси от общо 12 893 (около 70%). 

 • Национална академична библиотечно-информацион-
на система.

 • Сътрудници от направлението участват в ретрокон-
версията на дисертационни трудове за периода 1970–1995 г., 
като част от процеса на създаване на единен своден онлайн ка-
талог на академичните библиотеки в България.

 • BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“.
 • Двама сътрудници от направлението участваха с курс 

лекции и упражнения по „Идентификационни елементи в из-
данията и електронните ресурси“.

 През годината една част от сътрудниците в направле-
нието се подготвиха и завършиха квалификационни курсове 
за използване на COBISS3/Каталогизация основен курс – из-
държали изпита и получили сертификат за работа – 3 сътруд-
ници. Предстои изпит и на още 1 сътрудник; квалификацио-
нен курс за използване на софтуер COBISS3/Каталогизация 
разширен курс – издържали изпита и получили сертификат за 
работа – 2 сътрудници; квалификационен курс за изграждане 
на база данни CONOR.BG (формат COMARC/A): получили 
сертификат за работа – 6 сътрудници; квалификационен курс 
за използване на софтуер COBISS3/Прехвърляне на записи 
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и сведения за фонда. Използване на софтуер COBISS3/Фонд 
продължаващи издания – издържали изпита и получили сер-
тификат за работа – 7 сътрудници; квалификационен курс за 
използване на софтуер COBISS3/Набавяне – монографии – из-
държали изпита и получили сертификат за работа – 8 сътруд-
ници.

 През 2013 г. в направлението беше създаден отдел 
„Международни стандартни номера на документи“, който обе-
дини дейностите по присъждане на международните иденти-
фикационни номера ISBN, ISMN и ISSN.

 Проблемите с контрола по депозирането продължиха и 
през 2013 г. Най-общо те се свеждат до следното:

 • Прекалено голямо натоварване на сътрудниците, ко-
ито отговарят за контрола по Закона за задължителното депо-
зиране на печатни и други произведения. В настоящия момент 
на всеки от тези сътрудници са разпределени по 1100 издател-
ства. За сведение ще отбележа, че набавените издания в резул-
тат на извършването на този контрол през годината е – 5390 
загл. книги и 7375 б.е. продължаващи издания.

 • Нараства броят на електронните книги, тиражирани 
в електронен формат и електронните книги, разпространява-
ни в електронни мрежи, които по ЗЗДПП подлежат на депо-
зиране. Заедно с останалите видове материали на електронен 
носител, те продължават да се съхраняват в склада и чакат 
решение, свързано както с описанието им, така и с програми, 
позволяващи отварянето им в pdf и e-pub формат. Особено 
актуален се очертава проблемът и с електронните книги, раз-
пространявани в електронни мрежи. Този проблем се нуждае 
от спешно решение, тъй като изданията задължително трябва 
да се депозират, а не могат да бъдат приети поради техноло-
гична невъзможност за съхранение. Според данните, посочени 
в Националния регистър на издаваните книги в България, 
броят им до този момент е приблизително 2000 заглавия, но 
тенденцията е да нараства. Вече има оплаквания, макар и еди-
нични случаи, че Националната библиотека не е в синхрон с 
новите технологии и новите тенденции за библиографски кон-
трол.

 През годината бе извършена консултантска и справоч-
на работа в следните области: определяне на вида на докумен-
тите, библиографско описание, класиране и предметизиране, 
оформление на изданията, изработване на библиографски ука-
затели и др.

 През 2013 г. не бе отпечатано и не бе подготвено в 
електронен формат нито едно издание на ТНБ. Причините са: 
забавяне в издателството и в подготовката на програмите за 
извеждане на електронни издания от IZUM.
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 В областта на международната дейност през изтеклата 

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 е национален архив 
на България за ръкописи и документи Х–ХІХ в. През изминалата 
2103 г. направлението продължи да изпълнява държавни и нацио-
нални задачи по събирането на нови материали, тяхното опазване, 
разкриване предоставяне за ползване на ръкописно-документал-
ното и книжовното наследство чрез съставяне на описи, обзори, 
каталози, документални сборници и изследвания.

Един от приоритетите на Националната библиотека е ди-
гитализацията. През годината беше извършена значителна по 
обем висококачествена работа по включването в Дигиталната 
библиотека с нови кабинети, както и по редакция и допълване със 
сканирани изображения и метаданни на вече съществуващите ка-
бинети. Продължи въвеждането и обработката на данните за ста-
ропечатните книги в общия електронен каталог на Националната 
библиотека, съставен по системата COBISS. Осъществени бяха 
съвместни проекти с партньори от други организации в областта 
на дигитализацията на документалното и книжовното богатство.

През годината колеги от направление РДКН публикуваха цен-
ни справочници:

– Опис на славянските кирилски печатни книги от ХІХ в., 
съхранявани в колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни 
издания“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“;

– Brief Catalogue of the Oriental Manuscripts Preserved in St. St. 
Cyril and Methodius National Library = Кратък каталог на източни-
те ръкописи от фонда на Ориенталски отдел. Vol. І. ОR К1–К19;    
ОR 1–ОR 200;

– Османотурски документи за историята на Унгария и унгар-
ците ХVІІ–ХІХ век.

Беше дадена за печат книгата „Приписки в българските ста-
ропечатни книги (1806–1878 г.)“, която вече е факт.

Направени са описи на личните архивни фондове на Пенчо 
Пелтеков, Петър Йорданов, Георги Попсимеонов, Петър Чуховски.

Работеше се приоритетно и по следните теми:
– Яворов и Македония (1895–1914 г.);
– Българското национално-революционно движение (1856–

1912 г.);
– Никополски санджак според османските регистри от ХVІ в.;
– Обкови на напрестолни евангелия в България до ХVІІ в.;
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– Амулетните текстове в печатната традиция на южните сла-

вяни;
– Болниците за бедни и преселници в Дунавския вилает;
– Опис на украсените ръкописи в НБКМ;
– Опис на славянските ръкописи в НБКМ;
– Опис на славянските ръкописи в ЦИАИ;
– Опис на славянските кирилски печатни книги;
– Опис на османотурски документи от Русе;
– Каталог на ръкописите от Шуменската сбирка;
– Тракийските българи в българския възрожденски периоди-

чен печат. 
Беше извършена забележителна работа по съхранението, раз-

пространението и достъпа до уникалните документи и книжнина, 
съхранявани в Библиотеката.

Обслужване на читатели и ползване на колекциите
Статистиката показва, че броят на посещенията в специали-

зираната читалня „Марин Дринов“ (читалня № 1) на направление 
РДКН през последните години постепенно се увеличава. За този 
ръст способства приятната обстановка, оказваното внимание и 
професионализъм от страна на служителите и възможността чита-
телите да получат компетентна помощ от специалистите от отде-
лите на направлението. Наблюдава се спад на ползваните архивни 
документи за сметка на ползвания снимков материал. При ръко-
писите ползването е почти същото като по-миналата година, като 
известен превес имат ориенталските, поради идентифицирането 
на отделни фрагменти от тях. Ползваните старопечатни и редки 
книги и възрожденска периодика са доста по-малко, което е логич-
но, като се има предвид нарастващият обем на качените материали 
в Дигиталната библиотека.

Информационно обслужване
Справочната, информационна и експертна дейност запази 

обичайното си високо равнище. Бяха направени справки за бъл-
гарски държавни институции като Народното събрание, Минис-
терството на културата, ДА „Архиви“, Народната библиотека 
„Иван Вазов“ – Пловдив, Музея на МВР и др.; за чуждестранни 
организации като ЮНЕСКО, Общоруската държавна библиотека 
за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“, университети от 
Литва, Турция и Япония; за изследователи, преподаватели, студен-
ти, краеведи, журналисти и други потребители.

Комплектуване, каталогизация и организация на фондовете
Чрез Комисията по антикварно набавяне при направление 

РДКН са приети дарения от името на Митко Лачев и Лили Борова. 
Други особено ценни дарения са ръкописен фрагмент от миней, 
ХVІ в., едно миниатюрно издание (5х5 мм) на молитвата „Отче 
наш“ на различни езици (Майнц, 1962), 50 тома от дарението на 
Теодор Димитров; оригинални дипломи и грамоти на възрожде-
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неца Христо Карагьозов (подписани от княз Ал. Батенберг, Ферди-
нанд І, сръбския крал Александър І, черногорския крал Николай І), 
фотографии, свързани с историята на НБКМ и на български дейци 
и общественици, работили от Възраждането до наши дни. Чрез 
откупуване постъпиха фотографии и пощенски картички от края 
на XIX и първата половина на XX в. на мукавената и дъскорезна 
фабрика в с. Бараково; езерото „Ариана“ в София, детски и семей-
ни портрети, снимки на български природни забележителности; 
2 албума с изгледи от София и др. градове от първата половина 
на XX в., удостоверение от 1896 г. за земевладение в района на с. 
Княжево, Софийско; книга на Католическото търговско училище в 
София от учебната 1933–1934 г. с портрети и биографични бележ-
ки на випускниците; удостоверения на османотурски език за само-
личността на лица от Якоруда, в които е специално отбелязано, че 
по народност те са българи. С помощта на колеги от направления-
та „Комплектуване на фондовете“ и „Каталогизация“ през минала-
та година беше набавена новопостъпила литература за читалнята 
и подръчната сбирка на отделите. 

Цялостно са обработени няколко лични архивни фонда, аз-
бучно и хронологично са подредени и са анотирани значителен 
масив документи от ценния фонд на проф. Тодор Боров, прекласи-
рани са голямо количество ориенталски документи. 

Специални колекции

Основните отговорности, с които е натоварено направление 
„Специални колекции“, като част от единната структура на НБКМ, 
са свързани с дейности с национално значение, като: 

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

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

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

съвременни форми на библиотечно-информационно осигуряване, 
разкриване на богатите и уникални фондове на НБКМ от специал-
ни видове издания чрез дигитализация на колекциите и изгражда-
не на информационни и пълнотекстови БД.

Сектор „Официални издания“ функционира като Европейски 
документационен център (ЕДЦ) в рамките на европейската ин-
формационна мрежа Europe Direct и Информационен компонент 
на ООН и има съществен принос за постигнатите положителни 
резултати от направлението. 

 В допълнение към дейностите, обобщени в останалите раз-
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дели на отчета, през изминалата година в направлението са по-
стигнати и следните по-важни резултати:

• Двама сътрудници бяха включени в квалификационните 
курсове „Стандарти и новости по каталогизиране в автомати-
зирана среда – предварителен курс“, „Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – основен курс“ и „Изграждане на БД 
CONOR.BG“. След успешно положен изпит те придобиха лиценз 
за описание на монографични издания в системата COBISS. Три-
ма служители преминаха обучение в разширения курс за описание 
на специални видове издания.

• Стартира каталогизацията на следните видове документи 
от специалните колекции: чужди официални издания – моногра-
фии, картографски и печатни музикални ресурси. Преодоляването 
на изоставането в обработката на специалните видове издания е 
сериозно предизвикателство пред лицензираните служители в на-
правлението.

• Сектор „Картографски и графични издания“ има принос в 
приоритетната за Библиотеката задача, свързана с дигитализаци-
ята на фонда. През 2013 г. са въведени метаданни за 7 дигитали-
зирани картографски ресурса – кабинет „Картографски издания“. 
Дигитализирани са 39 възрожденски щампи – кабинет „Оригинал-
на графика“. Подготвени са обяснителните текстове към дигита-
лизираните документи според критериите за търсене в DocuWare. 

• 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. Предвижда се дигитализация на редица печатни му-
зикални ресурси. Секторът поддържа добри контакти в музикал-
ните среди и бе съорганизатор на музикални лектории, концерти и 
изложби през изтеклата година. Участва в озвучаването на култур-
ни събития в Библиотеката. 

• Осъществено е менторство на двама стажанти от УНИБИТ 
по проекта „Студентски практики“, финансиран от ОП „Развитие 
на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален 
фонд. Стажът премина при добра организация. От постигнатите 
резултати са удовлетворени и двете страни. Сътрудниците на сек-
тор „Издания по библиотечно дело“ оказват компетентна профе-
сионална помощ на всички стажанти в Библиотеката, също и при 
провеждане на упражнения на студенти от СУ „Климент Охрид-
ски“ и УНИБИТ.

• Осигурен е достъп до данните на държавната статистика 
за дейността на библиотеките в страната. Изготвени са 9 таблици 
за дейността на регионалните библиотеки в страната през 2012 г. 
Подготвена е статистическата част за основния и публичния отчет 
на НБКМ. Попълнен е формулярът на НСИ за дейността на НБКМ 
през 2012 г. Консултирани са специалистите от дирекция „Социал-
на и демографска статистика“ по отношение на терминологията в 
областта на библиотечната статистика.

• Европейският документационен център участва активно в 
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националните координационни срещи и в различни форми на обу-
чение за европейските информационни мрежи в страната и чужби-
на. 65 заглавия в над 4500 екземпляра са предоставени безплатно на 
различни видове библиотеки в страната или на индивидуални по-
требители след прецизен подбор на литература от онлайн книжар-
ницата на Офиса за публикации на ЕС в Люксембург. Колекциите 
и услугите, които предоставя центърът, се популяризират сред по-
сетилите ни граждани в традиционните Дни на отворените врати в 
Библиотеката. Раздадени са множество брошури и други рекламни 
материали. Центърът е посетен от 22 групи от различни възрасти, 
част от които ученици от кръжоци и клубове, свързани с европей-
ската тематика. Ежедневно се извършва информационно търсене; 
при необходимост потребителите се консултират и насочват към дру-
ги специализирани европейски информационни мрежи и центрове. 

• В сектор „Архив на българските печатни и други видове из-
дания“ паралелно с приемането на новите депозити продължи сиг-
нирането на депозираните издания през 2002 и 2003 г. Обработен 
и нареден е фондът от дисертации за периода 2009 и 2012 г. Обра-
ботката на продължаващите издания се извършва в съответствие с 
променената „Инструкция за пътя на продължаващите издания за 
Архива“. Осигурено е регулярно изнасяне на архивните докумен-
ти към външните хранилища и ритмично снабдяване с материали. 
Извършени са множество служебни справки за колеги от други 
структури във връзка с организацията на фондовете в НБКМ. Об-
лекчено е обслужването с фонда от дисертации след промяна в 
Правилата за обслужване на потребителите в НБКМ.

♦
 Направлението изпълнява успешно специфичните си 

отговорности и има сериозен принос за реализирането на об-
щите за Библиотеката цели и задачи. 

 Продължи обучението на служители от направлението 
за работа в системата COBISS.

 Стартира каталогизацията на монографичните чужди 
официални издания, картографските и печатните музикални 
издания. На този етап по обективни причини остава нерешен 
въпросът с описанието на звукозаписите.

 Продължи работата по дигитализацията на ценни ре-
сурси от картографските и графичните колекции. Предвижда 
се да започне дигитализация и на печатни музикални издания.

 Подобрена е организацията и е преодоляно изоставане-
то в обработката на редица самостоятелни издания от Архива 
на българските печатни и други видове издания. Значително е 
облекчен трудът на служителите по отношение на обработката 
на продължаващите издания.
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 ЕДЦ поддържа активни контакти с Представителство-

то на ЕК в България и осъществява връзката между европей-
ските информационни мрежи и обществените библиотеки в 
страната.

 Необходими са спешни мерки за опазване на докумен-
талното наследство чрез подобряване на условията в сегаш-
ните и усвояване на нови книгохранилища. Наложилите се 
пренасяния на хранилища по независещи от Библиотеката 
причини се отразиха пагубно върху състоянието на архивния 
фонд.

Виртуална библиотека – България

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

тека и изграждане на електронния ѝ каталог
Работната група за координиране и своевременно решаване 

на проблемите с прилагането на софтуера в Библиотеката работи в 
състав А. Дончева, А. Тотоманова, Д. Попова, Н. Карачоджукова, 
М. Василева, Р. Петрова, Г. Колева, Д. Вакарелова. Бяха проведени 
2 съвещания. В зависимост от проблемите, които трабваше да бъдат 
обсъдени, бяха проведени и 3 работни срещи в различен състав. 

В началото на годината бяха направени необходимите ежегод-
ни процедури за функционирането на системата: рестартиране на 
броячите на сигнатурите на изданията, които се съхраняват в Ар-
хива на българската книжнина. През годината бяха добавени нови 
кодове или редактирани грешки в локалните кодови таблици.

Нови функционалности в софтуера COBISS
Обновяването на софтуера COBISS е постоянен процес. През 

тази година в отговор на нашите потребности в IZUM оптими-
зираха процеса на извеждане на големи масиви данни от базата 
данни под COBISS във формат MARC21. По този начин стана въз-
можно участието на Библиотеката в различни проекти чрез пре-
доставяне на създадените в локалната база библиографски записи. 

Споделената библиографска база COBIВ.BG участва в обме-
на на библиографски записи между системите от COBISS.Net. В 
COBIВ.BG са копирани 82 записа от други бази, а 475 записа са 
копирани от COBIВ.BG в бази COBIB.SI, COBIB.SR, COBIB.MK, 
COBIB.CG, COBIB.BH. Този процес спестява време, помага за 
унифициране на библиографското описание и увеличава бързина-
та при каталогизирането.

Разработване на изходи за нуждите на Националната 
библиография

През изминалата година в IZUM бяха завършени изходите за 
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Серия 1 – месечно и годишно издание, и Серия 5 на изданията на 
Националната библиография. Забавянето на програмирането на 
тези изходи се дължи в голяма степен на промени за вече зададени 
параметри на Серия 1, които се правеха при всяко тестиране от ко-
легите в отдел „Библиография и статистика на книги“. След шес-
тата промяна на алгоритъма, те приеха вида на Серия 1 – месечно 
и годишно издание. 

Такъв подход към заданието на Серия 5 нямаше и тя беше 
приета от колегите още при първото тестиране.

Електронен каталог COBISS/OPAC
През ноември 2013 г. в база данни COBIB.BG беше създаден 

900-хилядният библиографски запис. Нарастването на обема на 
данните в онлайн каталога доказва водещата му позиция. Използ-
ването на информацията от електронния каталог се вижда в табли-
цата за статистически данни, която показва броя на посещенията 
в него – сумарно за споделената база COBIB.BG и локалната база 
на Библиотеката. И през тази година продължава нарастването на 
броя на посещенията спрямо предходната година.

Статистически данни за 2013 г. за ползването на COBIB.BG 
и базата на Националната библиотека

Месец Брой на 
влизанията

Брой на 
търсенията

Брой на 
показаните 

записи

Януари 37 457 81 714 101 567

Февруари 41 277 87 734 111 548

Март 40 276 90 554 110 823

Април 41 340 88 982 112 124

Май 30 611 69 967 86 537

Юни 35 253 85 984 108 642

Юли 35 937 82 684 101 336

Август 23 502 55 337 68 005

Септември 31 001 80 369 89 898

Октомври 39 506 94 247 112 736

Ноември 36 704 78 507 104 588

Декември 30 043 60 856 82 328

Общо 422 907 956 935 1 190 132
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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
През февруари 2013 г. беше подписан Договор за пълноправ-

но членство на Регионална библиотека „Димитър Талев“, Благоев-
град, в системата COBISS.BG.

Продължи започналата през 2012 г. усилена работа на сътруд-
ниците в Център COBISS с експертите от IZUM по конверсията 
на базите в Регионалната библиотека. След анализ на базите бяха 
завършени алгоритмите за конверсията на библиографските данни 
на монографии, периодични издания и статии. Подготви се кон-
версия и на данните за фонда. Всички процеси бяха контролирани 
и подпомагани от колегите от IZUM, с които се поддържаха ре-
довни контакти. Вследствие на написаните алгоритми бяха напра-
вени 2 пробни конверсии до приемане на тестната конверсия. С 
приемането на резултатите от тестната конверсия, стана възможно 
извършването на окончателната конверсия, след която каталогиза-
торите от библиотеката можеха да работят текущо в системата за 
споделена каталогизация.

Едновременно с това продължиха процедурите за получаване 
на лиценз за споделена каталогизация на първите библиотекари, 
преминали курс на обучение „Използване на софтуера COBISS3/
Каталогизация – основен курс“. За да бъдат улеснени в процеса на 
създаване на библиографски записи и разбирайки притесненията 
им относно цялата процедура, предварително анализирахме греш-
ките на създадените до този момент записи, описахме ги и им по-
казахме правилните начини на въвеждане на данни, изготвихме и 
изпратихме допълнителни примери на създадени библиографски 
записи за специфични видове монографии.
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Поведението на колегите от Регионалната библиотека обаче 

не беше еднозначно. Заеха се с голям ентусиазъм, след което има-
ше колебания, заради настояването ни за по-сериозно отношение 
при процедурите за получаване на лицензи за споделена каталоги-
зация, т.е. когато трябваше да положат повече усилия.

През март сътрудници на Центъра посетиха Регионалната 
библиотека. Запознаха се вече на място с организацията на рабо-
тата и обясниха отново пред всички какво предстои до момента 
на присъединяване към системата COBISS.BG. Общото впечатле-
ние беше, че библиотекарите приемат въвеждането на софтуера 
COBISS. На среща с директора на библиотеката, специалиста по 
информационни технологии и главния библиотекар, отговарящ за 
каталогизацията, се уточниха конкретни дати за провеждане на 
курсове, създаване на библиографски записи за лиценз, подготвя-
не на базите и предоставянето им за конверсия. 

От този момент от страна на Регионалната библиотека започ-
наха искания за отлагане на срокове, уклончиви отговори и обяс-
нения за неспазени срокове. След смяната на директора на Реги-
оналната библиотека процесът беше окончателно спрян от тяхна 
страна.

Със съжаление констатираме, че усилията и вложеното вре-
ме на служителите от Център COBISS, консултациите и извър-
шените действия от страна на IZUM (които бяха безплатни само 
при включването на първа библиотека в системата), свързани с 
реализиране на конверсиите и присъединяването на Регионалната 
библиотека, бяха напразни, поне на този етап. Забави се и присъе-
диняването на други библиотеки заради поетите ангажименти към 
Регионалната библиотека „Димитър Талев“.

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

Превеждане и разпространение на документация
Поради международния характер на системата, всички ръковод-

ства и инструктивни материали се разпространяват на английски, 
словенски или сръбски език. Превеждането, допълването и редакти-
рането на инструктивни материали, които да подпомагат използва-
нето на софтуера COBISS3, продължаваше през цялата година. 

Преведени документи:
• Формат COMARC/Н – допълнения № 14–17. 
• Формат COMARC/А – допълнение № 1. 
• Ръководство COBISS3/Набавяне: Ръководство за ползвателя 

V.5.0 – допълнения № 1–6.
• Материали за провеждане на курс „Използване на софтуера 

COBISS3/Набавяне“ – 50 слайда, упражнения и решените задачи 
към тях – 39 с. 

• Текущо онлайн се превеждат и коригират термини и изрази 
от интерфейса на системата COBISS в споделената терминологич-
на база данни Mtext (IZUM) – 3290 термина.
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• Превод на терминология и текстове за портала „Обучение“ 

и за началната страница на COBISS.Net в нейния вариант на бъл-
гарски език – 564 термина и израза.

• Преводи за OPAC. 
• Текущо се актуализират промени в началната страница на 

COBISS.Net в нейния вариант на български език.
Актуалните версии на преведените ръководства веднага ста-

ваха онлайн достъпни за потребителите на системата COBISS.

Въвеждане на нови модули от софтуера

Модул „COBISS3/Набавяне“
През годината започна подготовката за въвеждане на модул 

„Набавяне“ на софтуера COBISS, който обхваща друга основна 
дейност в Библиотеката – комплектуването на библиотечните ма-
териали по депозит, обмен, покупка и др.

В помощ на Център COBISS за въвеждането на модула беше 
определен експерт в областта на комплектуването.

За да бъде успешно инсталиран модулът, през изминалата го-
дина се извършиха следните дейности:

• Превод, адаптиране и редактиране на материалите за про-
веждане на курс за работа в модула.

• Превод на допълненията в Ръководство „COBISS3/Набавяне“.
• Обучение на експерта в IZUM за работа в модула и за про-

веждане на курс за него.
• Организиране и провеждане на 2 курса за работа в модула.
• Съставяне на Протокол за набавяне на монографии и перио-

дични издания в Националната библиотека.
• Подготвяне за конверсия в модул „COBISS3/Набавяне“ на 

база данни за партньори по набавяне, тестиране на конверсията. 
• Подготвяне на списък с пощенски кодове за страната за 

конверсия, тестиране на конверсията.

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 само служители 
на Националната библиотека.

През 2013 г. Център COBISS организира и проведе курсовете:

• Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – разши-
рен курс (4–8.03.2013).

• Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и 
сведения за фонда (21–22.03.2013 и 15–17.04.2013).

• Използване на софтуера COBISS3/ Фонд – продължаващи 
издания (21–22.03.2013 и 18–19.04.2013).

• Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен 
курс (1–5.04.2013).

• Изграждане на база данни CONOR.BG (24–25.06.2013).
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• Използване на софтуера COBISS3/Набавяне – монографии 

(26–28.11.2013 и 4–6.12.2013).
Общият брой на обучените курсисти е 105.

Наименование на курса Продължи-
телност Преподавател

Брой 
проведени 

курсове

Брой 
обучени 

курсисти

Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – 
основен курс

5 дни Н. Карачоджукова 1 8

Използване на софтуера 
COBISS3/Каталогизация – 
разширен курс

5 дни Н. Карачоджукова 1 12

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

3 дни Р. Петрова 2 27

Използване на софтуера 
COBISS3/Фонд – 
продължаващи издания

2 дни Р. Петрова 2 27

Изграждане на база данни 
CONOR.BG 2 дни Н. Карачоджукова 1 10

Използване на софтуера 
COBISS3/Набавяне – 
монографии

3 дни С. Груева 2 21

Продължи практиката, започната през 2010 г., за всички учас-
тници в курсовете „Използване на софтуера COBISS3/Каталогиза-
ция – основен курс“ да се организират предварителни курсове, в 
които служителите да бъдат запознати с правилата за библиограф-
ско 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 – за служители на Наци-
оналната библиотека (28–29.03.2013) и в Регионална библиотека 
„Дора Габе“, Добрич (23–25.10.2013), с оглед на предстоящото им 
присъединяване към системата COBISS.BG.

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.

За допускане до изпит 7 кандидати изпратиха записи за про-
верка. Бяха проверени 210 библиографски записа. При 5 от кан-
дидатите записите бяха проверени два пъти, при 2 от тях само по 
веднъж. След всяка проверка бяха съставяни протоколи с грешки-
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те, които се изпращаха на създателите им. Те ги поправяха и из-
пращаха известие за ново проверяване. 

Всички кандидати бяха допуснати до изпит. През годината 
се проведе 1 изпит, на който лицензи за споделена каталогизация 
получиха 8 кандидати – 7 кандидати взеха изпита от първия път, 
1 – при второ явяване.

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

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

За инсталирането и използването на софтуера COBISS 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 
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 определения лимит и не всички служители на Библио-
теката могат да извършват ежедневно задълженията си.

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

Месец
Брой 

потребителски 
места

януари 50
февруари 50

март 50
април 50
май 50
юни 50
юли 50

август 50
септември 50
октомври 50
ноември 55
декември 55

 
Осъществяване на контрол в базата COBIB.BG за просле-

дяване на качеството и пълнотата на библиографските записи 
във формат COMARC/B

Център COBISS е отговорен за качеството на библиограф-
ските записи в базата COBIB.BG. По този начин се спазва едно от 
условията за включване в системата COBISS и работа в система 
за споделена каталогизация – деклариране, че ще бъдат спазвани 
международните стандарти за библиографско описание. Следене-
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то на качеството на записите, създадени във формат COMARC/B, 
е основната дейност на главния редактор на базата COBIB. През 
изминалата година бяха проверени 5075 записа на 18 каталогиза-
тори. Сведения за резултата от проверените на всеки каталогиза-
тор записи се изпращат до него и до ръководителите на отдела и 
направлението, към което работи.

Все още е необходимо подобрение в текущия контрол при 
създаване на библиографските описания, както и да се оптимизи-
ра процесът на създаване и допълване на записите.

Голяма част от проверените записи са ретроспективно въве-
дените записи по проекта за ретроконверсия на дисертационните 
трудове. Това са записи, на които не се прави текущ контрол, но 
нуждата от такъв е належаща.

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 – пе-
чатни или правописни грешки при преводите на интерфейса или 
други текстове, проблеми с изгледа на програмата, получавани от 
спецификата на поддържане на кирилицата. За всички забелязани 
недостатъци Институтът е уведомяван своевременно по определе-
ната система за комуникация чрез имейли, и те са отстранявани.

Усилена кореспонденция имаше и по-повод предстоящото 
през 2014 г. въвеждане на модул COBISS3/Набавяне.

Посещения от страна на IZUM
 В края на ноември се проведе първият курс за обучение за 

работа в модул COBISS3/Набавяне. Съгласно правилата на IZUM 
при провеждане на първи курс от български инструктор, пристиг-
на експерт от Института, който помогна на преподавателя и оцени 
качествата му, за да получи право за самостоятелно провеждане на 
курсове. Във връзка с това дойде Татяна Жнидарец, експерт за мо-
дул COBISS3/Набавяне. С нейна помощ преподавателят проведе 
успешно първия курс за модула и получи ценни насоки за практи-
ческата работа.

Обмяна на опит с IZUM
На 11.12.2013 г. в Дом „Витгенщайн“, Виена, се проведе сре-

ща-разговор с представители на IZUM по проблемите на COBISS.
BG. На нея присъстваха Анета Дончева, зам.-директор, Надя Ка-
рачоджукова, ръководител на Център COBISS, Томаж Селяк, ко-
ординатор на проекта COBISS.Net и Марта Селяк, координатор на 
COBISS3/Каталогизация от Института за информационни науки 
(IZUM), гр. Марибор, Словения.

Обсъдиха се проблеми, свързани с присъединяването на бъл-
гарски библиотеки към системата COBISS. М. Селяк представи 
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новите изисквания към обучението и провеждането на изпити на 
каталогизаторите, които ще работят в системата за споделена ката-
логизация.

Пропагандиране на системата
• Лекция и демонстрация на софтуера COBISS3 в Народно 

читалище „Развитие – 1873“ – гр. Пещера, на професионална сре-
ща на библиотекарите от Пазарджишкия регион.

• Лекция „Въведение в системата COBISS.BG“ пред стажан-
ти по програма „Студентски практики“.

♦
 Равносметката от извършените дейности през отчи-

тания период показва, че направлението се стабилизира като 
състав и изпълнява в повечето случаи успешно своите задачи, 
макар и работата в екип и вземането на самостоятелни реше-
ния все още да са основна слабост.

 Много време и усилия отнема превеждането на цялата 
документация на български език, но потребителите могат сво-
евременно да ползват онлайн актуалните промени в ръковод-
ствата.

 Необходимо е да се работи в посока повишаване на ка-
чеството на създадаваните библиографски записи. В помощ на 
това са приетите правила за библиографско описание на:

 • картографски ресурси;
 • листови изобразителни материали;
 • нотирана музика;
 • кинофилми и видеозаписи;
 • звукозаписи и ISBD – международен стандарт за биб-

лиографско описание: консолидирано издание.

 Необходима е по-голяма комуникация между направ-
ленията, в които се създават библиографски записи и център 
COBISS. По-чести сбирки за разрешаване на проблемите и по-
активна методична дейност. Препоръчително е да се помисли 
за определяне на контролна цифра на създадените библиог-
рафски записи, което би допринесло за отличаване на добрите 
професионалисти в тази дейност.

 Център COBISS е връзката между библиотеките и 
IZUM. Компетентността на кадрите му се следи от Института 
в Марибор и неуспехът на присъединяване на първата библи-
отека, както и забавеният процес на присъединяване на други 
библиотеки се отразява в негативен план на професионалните 
ни отношения.

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

 Все още има затруднения при прилагането на софту-
ера, поради запазеното на места консервативно мислене на 
служителите в Националната библиотека. Налице е желание 
за запазване на стария начин на работа, което е предпоставка 
за усложнения при въвеждането на автоматизирана система 
и понижава ефекта от работа в нея. Продължаването на въз-
приетия начин на организация и отношение към дейностите, 
който е бил създаден за работа при други условия, пречи на 
цялата автоматизация и тя не дава очакваните резултати.

Дигитална библиотека 

Направлението „Дигитална библиотека“ и през 2013 г. е осъ-
ществявало своята дейност в съответствие с дългосрочните си за-
дачи, свързани с:

• дигитализация на документи, представляващи национално 
културно наследство (съставна част от специалните колекции и 
фонда от български продължаващи издания на Националната биб-
лиотека), с цел тяхното опазване и осигуряване на широк достъп 
до съдържанието им за потребителите в интернет;

• организирането на сканираните изображения в „Дигитална 
библиотека“;

• създаване и поддържане на траен дигитален архив;
• осъществяване на дигитални услуги за институции и чита-

тели; 
• заснемане и обработване на материали за изложби, органи-

зирани от Националната библиотека;
• заснемане, обработка и подготовка за сайта на Библиоте-

ката на снимки, илюстриращи културната програма, проведените 
обществени и научни форуми;

• организация на работата на експертни групи в Национална-
та библиотека за определяне на спорните въпроси при дигитали-
зацията на колекциите, за унифициране на метаданните, а също за 
стандартизираното им представяне в Европейската библиотека, в 
Европеана, в Световната дигитална библиотека;

• осигуряване на достъп до нашите дигитални колекции чрез 
български и международни портали;

• участие в национални и международни проекти за дигита-
лизация;

• участие в международни и национални конференции по 
проблеми на дигитализацията.

Първостепенната задача през годината беше дигитализацията 
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на ценни, редки и застрашени от физическо унищожение доку-
менти на Националната библиотека. През 2013 г. са сканирани и 
включени в Дигиталната библиотека 743 бр. документа в обем от 
40 800 файла.

Дигитализираните документи се подразделят по вид както 
следва: 

• ръкописи – 5730 файла;
• старопечатни, редки и ценни издания – 9757 файла;
• архивни документи, в т.ч. снимки и портрети – 1952 файла;
• графични документи – 38 файла;    
• картографски документи – 12 файла;
• продължаващи издания – 23 311 файла.
В подбора на документите за дигитализация и в създаване на 

подробни метаданни за тях участваха различни структурни под-
разделения на Библиотеката с определени обеми, а именно:

 
► Направление „Ръкописно-документално и книжовно на-

следство“:
 • Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ – 100 документа;
 • Отдел „БИА“ – 567 документа;
 • Отдел „Ориенталски сбирки“ – 20 документа.

► Направление „Специални колекции“:
 • Отдел „Музикални и картографски колекции“:
  - картографски – 7 документа;
  - графични – 38 документа. 
 
► Направление „Библиотечно обслужване“:
 • Продължаващи издания – основен фонд – 11 документа.
 
Освен дигитализирането на документи за включването им в 

Дигиталната библиотека колегите от направлението и през 2013 г. 
са изпълнявали поръчки за различни институции: Институт за 
литература на БАН; Научен архив на БАН; Исторически факултет 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; издателство-
то на Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски“; УНСС; 
Военно издателство; регионалните библиотеки в Пловдив и До-
брич; Регионален музей в Шумен, фондация „Българска памет“ 
и др. Предоставените от нас дигитални копия са с много високо 
качество и се използват преимуществено за издателски цели или 
за участието на съответната институция в различни междуна-
родни проекти. През годината са правени и поръчки за различни 
структурни направления на самата Национална библиотека – „Ръ-
кописно-документално наследство“, ММЗС, „Библиографско и 
информационно обслужване“ и др., необходими им във връзка с 
техни международни инициативи или задължения. Важен аспект 
от работата ни и през 2013 г. беше дигитализирането на ценни 
библиографски издания на Националната библиотека с изчерпани 
тиражи като „Български периодичен печат. 1844–1944“ (т. 1–3) и 
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Опис на сбирката „Портрети и снимки“ (ч. 1–3), благодарение на 
което те станаха достъпни за ползване чрез уебстраницата на 
Библиотеката. 

Общо са изработени поръчки за сканиране на оригинални до-
кументи в обем от 4840 файла. 

Съществена дейност беше извършена по организацията и уп-
равлението на дигиталните масиви. Направен беше цялостен прег-
лед, реорганизация и преподреждане на дигиталните документи 
за архивно съхранение в сървърите на Библиотеката. Освободено 
беше работно пространство в някои от архивните сървъри за нови-
те дигитализирани документи. Създадени бяха 2 нови документни 
масива (кабинети) в Дигиталната библиотека (кабинет „Ориентал-
ски документи/Арабски страни и Иран“ и кабинет „Ориенталски 
документи/ България и Балкани“). Беше извършено уточняване 
на работните полета със съответните специалисти, технологично 
изграждане на кабинетите, представянето им със съответните тек-
стове в интернет. Направени бяха и редица промени в документни-
те масиви (кабинети) във връзка с унифициране на метаданните и 
синхронизирането им според изискванията на портала Европеана.

През 2013 г. се организираха текущо дигитализираните доку-
менти в съответните кабинети на Дигиталната библиотека в интер-
нет в следните обеми: 603 сигнатури/заглавия бяха структурирани 
в 1187 документа за DocuWare (част от документите от една сигна-
тура/заглавие са разделени на няколко документа за DocuWare, на-
пример отделни годишнини и броеве на продължаващите издания), 
с общ обем от 36 941 файла. Всички сканирани документи бяха 
своевременно включвани в съответните кабинети на Дигиталната 
библиотека и описвани със специфичните метаданни. Ежемесечно 
на сайта на Библиотеката се отразяваха списъците на новите диги-
тализирани заглавия продължаващи издания, както и тези, които 
предстоят да бъдат дигитализирани през следващия месец. Текущо 
се актуализираха текстовете към отделните кабинети в Дигитална-
та библиотека – в българската и в английската версия на сайта.

Изминалата година беше ползотворна с дейностите по оси-
гуряване на достъп до дигиталните колекции на Националната 
библиотека чрез български и международни портали. Във връзка 
със сключения договор с Фондация НАБИС постъпателно се осъ-
ществяваше от направление „Информационни технологии“ миг-
рация на метаданни от различните кабинети на нашата Дигитална 
библиотека към сводния каталог НАБИС. За целта беше извърше-
на сериозна подготвителна работа, съвместно с направление „Ди-
гитална библиотека“ и колегите, отговарящи за съответните спе-
циални колекции, по унифициране на метаданните от различните 
кабинети, а също и тяхното редактиране.   

В сводния каталог НАБИС са интегрирани и е осъществен 
достъп до по-голямата част от колекциите на Националната биб-
лиотека – ръкописни, славянски кирилски печатни книги, бъл-
гарски старопечатни книги от 1806–1878, чуждоезикови старопе-
чатни и редки книги, картографски издания, графични издания, 
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документи на БИА, ориенталски ръкописи, архивни документи 
и старопечатни книги. Чрез портала на Фондация НАБИС могат 
да бъдат видени и дигиталните копия на снимки, заедно с тех-
ните метаданни, което представлява нашето участие в проекта 
Europeana Photography. По този начин е разширена възможността 
за достъп до дигиталните ресурси на Националната библиотека – 
чрез външен за нея информационен портал.

През годината продължи работата ни и по синхронизиране 
на метаданните за интегриране в Европейската библиотека, а чрез 
нея и в Европеана. На двата портала станаха достъпни метаданни-
те за 100 български старопечатни книги. В портала на Европеана 
могат да се видят и снимките, дигитализирани от Националната 
библиотека по проекта Europeana Photography. 

През 2013 г. 10 дигитални изображения на ценни ръкописи от 
колекциите ни, заедно с метаданните, бяха включени в Световната 
дигитална библиотека. 

Направление „Дигитална библиотека“ е извършило същест-
вена дейност и във връзка с културните и издателските прояви на 
Библиотеката. Осъществено е заснемане, обработване, фоторе-
дактиране и архивиране на всички проведени през годината из-
ложби, премиери на книги, научни конференции и други културни 
събития в НБКМ – общо 169 събития, отразени чрез 7619 файла. 
Текущо са подбирани и предоставяни снимки за сайта на Библи-
отеката. 

Сканирани, заснети и обработени са също:
261 файла на материали за изложбите (извън документите, 

предоставени за ползване в Дигиталната библиотека): 
• „Националната библиотека на България – първи стъпки в 

осъществяването на една идея“;
• „Летописци на Илинденско-Преображенското въстание 

1903 г.“;
• „Благодетели и дарителство в България“; 
• Документи и снимки на БТА за тяхна изложба;
• Изложба на Иван Добромиров „През годината“. 

687 файла на материали за издателския план:
• Биография на Иван Николов; 
• Годишен отчет за 2012 година;
• Автобиографични бележки, писма и документи на Антон 

Страшимиров;
• За списание „Библиотека“.

• 528 файла на материали за проекти и за други отдели на 
Библиотеката: 

• „Осинови книга в НБКМ“; 
• Заснемане на книги за реставрация, преди и след обработка 

от направление „Консервация, реставрация и опазване на фондо-
вете“; 

• Заснемане на интериори и екстериори на НБКМ за сайта на 
Библиотеката, както и за публикации в страната и чужбина.
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През 2013 г. продължиха регулярните ни контакти с Евро-

пейската библиотека и с Европеана, свързани с подготовка на 
следващи колекции за мигриране на метаданни според техните 
изисквания. Направена беше и актуализация на данните за вклю-
чените материали в Reading Europe. Ползотворна беше съвместна-
та ни работа с Фондация НАБИС по представянето на дигитални 
изображения от колекцията ни „Портрети и снимки“ в Europeana 
– чрез проекта Europeana Photography, – извършен беше подбор, 
сканиране и описание на 400 снимки, които вече са достъпни на 
сайта на Фондация НАБИС и в Europeana.

През 2013 г. Националната библиотека подписа договор за 
асоцииран партньор по проекта Europeana Newspapers и пред-
ставител на Библиотеката участва в първата и втората среща на 
участниците в Белград, Сърбия (13–14 юни 2013 г.) и в Амстер-
дам, Холандия (16–17 септември 2013 г.). Тъй като Национал-
ната библиотека дигитализира съществени ежегодни обеми от 
вестници (между 20 и 30 хиляди файла), тя е заинтересована да 
получава информация от първа ръка за този важен проект на Ев-
ропеана, благодарение на който ще се предоставят над 18 милиона 
страници от вестници в услуга на Europeana. Проектът цели да 
усъвършенства процеса на търсене в дигитализираните вестници 
чрез използването на усъвършенствани методи (за отделяне на 
статии; за пълно разпознаване на заглавие; за пълнотекстово тър-
сене в статия и др.), да улесни потребителския достъп до вестни-
ците, да създаде съгласуван модел за метаданните им на базата на 
Europeana Data Model (EDM). 

И през изминалата година остана висок интересът към дей-
ността на направлението от страна на различните български дър-
жавни институции (напр. Агенция по вписванията; Агенция „Ар-
хиви“; регионалните библиотеки в Стара Загора, Силистра; Регио-
нален музей в Русе; читалищната библиотека в гр. Златица и др.), 
но особено от съответните катедри в СУ и УниБИТ, които изучават 
дисциплини, свързани с дигитализацията като форма за опазване 
и широк достъп до книжовното културно наследство. През годи-
ната бяха проведени лекции и преки демонстрации на работата по 
дигитализация на книжовното наследство за 14 групи студенти 
от посочените вузове. Сътрудници от направлението участваха и 
в програмата на МОН за студентски практики и обучиха в нея 11 
студенти.

Центърът беше посетен и от чуждестранни делегации и гос-
ти от Русия (ВГБИЛ, Москва; университетски преподаватели от 
гр. Орел), Индия (проф. от университет в Калкута), Катар, Литва, 
Италия (експерти по проблемите на опазването на движимите па-
метници на културното наследство); Грузия, САЩ (Нюйоркската 
обществена библиотека и др.); президентката на ИФЛА; диплома-
тически представители от посолствата на Великобритания, Тур-
ция и др. 

Представител на направлението участва в заседанията на На-
ционалния съвет по дигитализация към Фонд „13 века България“. 
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Като институция с водещо място в областта на дигитализа-

цията участвахме в Националната кръгла маса, организирана от 
ББИА, на тема „Българската дигитална библиотека: модели и под-
ходи“ – София, 17 октомври 2013 г., където представихме нашите 
виждания и опит с презентация на тема „Дигиталната библиотека 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – състоя-
ние и перспективи“. 

♦
 При предвидени 45 000 файла сканирани документи 

бяха дигитализирани 45 640 файла, от които 40 800 файла са 
включени в Дигиталната библиотека. Общо 4840 са сканира-
ните документи, свързани с изложби, издания на Библиотека-
та, проекти, институционални и читателски поръчки.  

 Като положителен момент през 2013 г. трябва да се 
отчете осигуряването на нови възможности за достъп до ди-
гиталните ни колекции чрез представянето ни в Световната 
дигитална библиотека и в Сводния каталог на НАБИС. През 
годината нарасна и нашият принос към Европейската библи-
отека и Европеана чрез представяне на документи от колек-
цията на българските старопечатни книги и участието ни в 
проекта Europeana Photography. Положени бяха много усилия 
за унифициране на метаданните между отделните кабинети в 
нашата Дигитална библиотека. Продължи успешно работата 
ни и по синхронизация на метаданните според международни-
те изисквания. 

 И през 2013 година активно беше популяризирана 
дейността на направлението чрез презентации, публикации и 
актуална информация на сайта на Библиотеката, както и чрез 
участието ни в различни национални форуми и в Национал-
ния експертен съвет към Фонд „13 века България“, където 
нашите постижения, опит и експертиза в областта на дигита-
лизацията на книжовното наследство бяха оценени. Интересът 
към работата ни беше потвърден и от посещенията на големия 
брой колеги, чуждестранни гости и студенти, а също и от мно-
гобройните желания за участие в предложената наша програ-
ма за студентски практики към МОН. 
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Научна и научноприложна дейност 

Отчетът за научната и научноприложната дейност в Нацио-
налната библиотека през 2013 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 13 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 по този начин да се очертаят евен-
туални тенденции или проблеми. 

В отчета са включени завършените и публикувани изследва-
ния през годината. Отбелязани са също и теми, по които се работи 
в течение на няколко години и които ще бъдат завършени по-къс-
но. Посочват се и научните теми и изследвания, работата 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 Библиотеката на някои 
сътрудници, които не заемат научни длъжности, но имат научни 
степени или са работили по определени научни теми. 

Научен потенциал на Библиотеката
През 2013 г. в Националната библиотека са работили 26 съ-

трудници на научни длъжности и доктори. В течение на годината 
почина гл. ас. Илона Калоянова. На научни длъжности „асистент“ 
са назначени д-р Джени Иванова и Нона Петкова. В състава на 
секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориента-
листика, реставрация и консервация беше включена д-р Камелия 
Божилова. Към 31.12.2013 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 - 4 5

гл. асистент 2 3 2 7

доцент 2 2 6 10

професор - - 2 2

научни степени

доктор 2 2 11 16

доктор 
на науките - - 2 2

докторанти 1 3 3 7

В научните секции на Библиотеката продължи да участва доц. 
д-р Радка Колева от Народната библиотека „Иван Вазов“ в Плов-
див, а гл. ас. Живка Радева от Регионалната библиотека „П. Р. Сла-
вейков“ във Велико Търново спечели конкурс за доцент към ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ и от 2013 г. отчита научната си дейност 
към съответната катедра. Към края на 2013 г. в Библиотеката са 
работили 7 докторанти, някои от които са отчислени с право на 
защита. Докторантите Ганчо Ганчев и Деница Кръстева не са чле-
нували в научните секции към Библиотеката и отчитат научната си 
дейност към Катедрата по библиотекознание, научна информация 
и културна политика на СУ.

1. Дисертации и хабилитации
През 2013 г. доц. д.и.н. Милкана Бошнакова успешно защити 

дисертация за научната степен „доктор на историческите науки“ 
на тема „Яворов и Македония“. Доц. д-р Румен Ковачев продъл-
жава работа по подготовката на дисертационна теза със заглавие 
„Усвоеното пространство, инфраструктура и население в Нико-
полския санджак според османски регистри от ХVI век“. През 
годината не е осъществена защитата на отчетения като завършен 
дисертационен труд на доц. д-р Цветолюб Нушев на тема: „Бъл-
гарското националнореволюционно движение 1856–1912 г. Изво-
ри. Историография. Проблеми“. Над дисертации за научна степен 
„доктор“ са работили шестима сътрудници на Библиотеката – гл. 
ас. Анета Дончева, ас. Боянка Минчева, ас. Нона Петкова, ас. Ра-
дослава Стефанова, Ганчо Ганчев и Деница Кръстева. В края на 
годината, след конкурс в Историческия факултет на СУ, беше при-
ет за докторант и Стоян Шиваров.

2. Публикувани и завършени научни изследвания
2.1 Статии
Публикувани са 26 (2012 – 42) студии и статии в 234 с. в изда-

ния на различни институции:
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Myths of the other in the Balkans: representations, social 

practices, performances; Дечани у светлу археографских ис-
траживања; Ниш и Византия XI; Дигиталното настояще и 
дигиталното бъдеще; 100 години Балкански войни. Извори и 
документи; Ватиканът – Полша – България; Библиотеката – 
духовността на града и др. 

и периодични издания:
Библиотека; История; Revue Roumaine d’histoire; Български 

фолклор; Etudes Balkaniques; Balkanistic forum; ББИА онлайн. 
Отчита се работа по няколко статии за сборници материали 

в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова; на проф. Емил Боев, 
проф. Йордан Заимов, както и някои предадени за печат статии, 
които ще бъдат отразени в отчета след тяхното публикуване.

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 2013 г. бяха публикувани 1 каталог и 1 опис (626 с.):

Kenderova, Stojanka. Brief catalogue of the oriental manuscripts 
preserved in St. st. Cyril and Methodius National library / comp. by 
Stoyanka Kenderova, Anka Stoilova ; ed. by Stoyanka Kenderova. – 
Sofia : St. St. Cyril and Methodius National library, 2013. 

Т. 1: OR K 1–OR K 18, OR 1–OR 200. – 2013. – 292 с.

Минчева, Бояна. Опис на славянските кирилски печатни  
книги от XIX в., съхранявани в колекцията „Старопечатни кни-
ги, редки и ценни издания“ на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ / състав. Бояна Стефанова Минчева. – София : 
Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. – 334 с.

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., съхра-
нявани в сбирката към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“; 
Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, 
т. VІ;

Каталог на източните ръкописи. Т. VІ. Езикознание; 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-
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толарното наследство на Марин Дринов, които остават като дъл-
гогодишни научни задачи.

Не се отчита и работа по задачи, които са отчитани като теку-
щи през 2011 или 2012 г.:

Опис на украсените ръкописи в НБКМ; Опис на гръцките ръ-
кописи в Националната библиотека. 

Научните секции към Библиотеката отчитат дейност по съста-
вителство на следните 8 бази данни: направени 9527 записа (2013 
– 8164): 

Адреси на българските издатели в Националната агенция за 
ISBN;

Електронен каталог на Библиотеката в системата COBISS;
Книги под печат;
Контролен файл на имената на българските и преводните ав-

тори;
Многоезична терминологична база данни на IZUM Mtext;
Списък на предметните рубрики в НБКМ;
ISSN Virtua – Международна база за продължаващи издания;
UDC Pocket edition translator – база данни на Консорциума за 

УДК в Хага, Холандия (UDCC) за подготовка на стандартен съкра-
тен печатен вариант на класификацията на различни езици.

През 2013 г. не е отчетено продължаване на текущата работа 
по подготовката на документалното издание:

Османските регистри – извор за историята на Балканите ХV 
– XIX век.

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

През 2013 г. са публикувани три документални издания (566 с.):
Кметът Божидар Здравков : из личния му архив : публикации 

в периодичния печат / състав. Радка Колева, Анастасия Толева. – 
Пловдив : Летера, 2013. – 288 с. 

Кирилова, Росица. Приписки в българските старопечатни 
книги (1806–1878) / състав., разчел приписките Росица Кръстева 
Кирилова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. 
– 182.

Ч. 1: 1806–1850. – 2013. – 182 с.
Шиваров, Стоян. Османотурски документи за историята на 

Унгария и унгарците ХVІІ–ХІХ век. – София : Нац. библ. „Св. св. 
Кирил и Методий“, 2013. – 96 с.

Отчетена е работа по съставянето на: 
Сборник „Видин“ със статия за Библиотеката на фамилия 

Пазвантоглу през 1837 г. (по оригинален каталог на Библиотеката).

Преустановената през 2009 г. работа по следните дългогодиш-
ните научни задачи не е продължена и през 2013 г.: 
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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. Карастоянов; 
Албум Илинденско-Преображенско въстание.

Проекти за нормативни документи (закони, правилници, ин-
струкции, стандарти), програми за развитие на Библиотеката

През 2013 г. сътрудници на Библиотеката отчитат участие в 
комисия на Министерството на културата за промени в Закона за 
обществените библиотеки и Закона за културното наследство 
и предложения за изменения на Закона за задължително депози-
ране. В резултат на работата на колектив с участието на предста-
вители на архивисти, специалисти по ИТ и каталогизатори беше 
подготвена вътрешна Инструкция за създаване на метаданни за 
дигитални обекти на документите от БИА.

През годината продължи развитието на проекта „Виртуална 
библиотека – България“ – I етап. Продължи работата на работна-
та група „Развитие“ за разработване на нормативни материали за 
нуждите на приложението на новия програмен продукт COBISS, 
който ще бъде в основата на изграждането на Единна национална 
библиотечно-информационна система и подготовка на български 
вариант на интерфейса на електронния каталог. Тя се осъщест-
вяваше от научни сътрудници от Секцията по библиотекознание. 
Успешно беше въведен в експлоатация модулът COBISS3/Наба-
вяне. Продължи работата по подготовката на персонала за работа 
в системата COBISS с организиране на курсове за сътрудници на 
Библиотеката, на които предстои включване в системата и за биб-
лиотекари 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, формата 
за нормативни данни COMARC/A Ръководството за COMARC3/
Набавяне – версия V5.2-00, българската версия на интерфейса на 
софтуера COBISS3 и материалите от портала „Обучение“, необ-
ходими за подготовката на сътрудниците за участие в споделената 
каталогизация. 

В рамките на дейността на Техническия комитет по архивна, 
библиотечна и информационна дейност (ТК 16) към Българския 
институт по стандартизация, сътрудници на Библиотеката участ-
ваха в превода, редакцията и адаптирането на български преводи 
на 2 международни стандарта (БДС ISO) от отрасъла „Информа-
ция и документация“, свързани с библиографската, архивната, ин-
формационната и издателската практика (74 с.) (2012 – 3 – 205 с.)
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Библиографски трудове
През 2013 г. не е издаден библиографски указател. (2012 – 3 

– 918 с.). Завършена за публикуване е персоналната библиография 
на Никола Вапцаров за периода 1980–2009 г.

Работата по изграждането на библиографските бази данни 
Български календари 1878–1944, Български музикални издания 
1878–1944 и Български картографски издания 1878–1944 е преус-
тановена с решение на Секцията по библиография. Не е работено 
и върху библиографския указател Иван Вазов. Т. 3. Публикации 
за Иван Вазов в България. 1906–1921.

Учебници и учебно-методични помагала
През 2013 г. излезе от печат подготвеният през 2012 г. учебник:
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно 

обслужване: учебник / Елена Янакиева... [и др.] ; обща ред. Ваня 
Грашкина-Минчева ; ред. Красимира Папазова, Надежда Груева. – 
София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2013. – 185 с. 

 Други авт.: Красимира Игнатова, Красимира Папазова, Цве-
танка Панчева.

Учебникът „Общо библиотекознание. Управление и органи-
зация на библиотеката“, който също беше предаден за печат през 
2012 г., е публикуван в началото на 2014 г.

Преводни издания
Бяха публикувани като електронни издания на ББИА преводи 

на два концептуални модела на Секциите по каталогизация и биб-
лиография на ИФЛА:

Функционални изисквания към библиографските записи: 
концептуален модел  [Електронен ресурс] : окончателен доклад на 
Изследователската група на ИФЛА за Функционални изисквания 
към библиографските записи / одобрен от Постоянната комисия 
на Секцията по каталогизация на ИФЛА, септември 1997 г.; прев. 
на бълг. ез. Виолета Людсканова ; Ред. на прев. Александра Дип-
чикова – с допълнение и корекции към февруари 2009. – София : 
ББИА, 2013. – 116 с. : pdf. Описан на 20.02.2014. – Начин на дос-
тъп (URL): http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2009-
bg.pdf; http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frbr_2009.pdf. 

 
Функционални изисквания към нормативните данни : кон-

цептуален модел [Електронен ресурс] : окончателен доклад на 
Изследователската група на ИФЛА за Функционални изисквания 
и номериране на контролните записи / одобрен от Постоянните 
комисии на Секцията по каталогизация и Секцията по класифи-
кация и предметизация на ИФЛА, март 2009 г. ; прев. на бълг. ез. 
Силвия Филипова ; ред. на прев. Александра Дипчикова. – София : 
ББИА, 2013. – 64 с. : pdf. Описан на 20.02.2014. – Начин на достъп 
(URL): http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-bg.
pdf; http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frad_2009.pdf.
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и един дискусионен документ на ИФЛА, приет на Годишния кон-
грес на организацията:

На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се       
ориентираме в променящата се информационна среда : Изводи от 
Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие / прев. от англ. 
Александра Дипчикова. – В: ББИА онлайн, 2013, бр. 6, с. 4–13.

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 
на COBISS.Net в интернет. През 2013 г. тази текуща дейност се 
изрази в превод на:

Корекции и добавки към COMARC/H за 2011 и 2012 г. – 41 
файла за полета или подполета (допълнение 14); Корекции и до-
бавки към COMARC/А за 2010 – 50 файла за полета или подполе-
та – 113 с. (допълнение 1); Корекции и добавки към COMARC/В 
– Приложение F6 (Типология на документите) – 9 с.; Корекции 
и добавки към Ръководство за COMARC3/Набавяне – версия 
V5.2-00; Текущо онлайн превеждане и корекция на термини и 
изрази от интерфейса на системата COBISS в споделената терми-
нологична база данни Mtext (IZUM) – 3040 термина; Превод на 
терминология и текстове за портала „Обучение“ и за началната 
страница на COBISS.Net в нейния вариант на български език – 
564 термина и изрази.

 
Отчитат се преводи на документи от арабски и османотурски 

език, включени в книгата 
Михайлова-Мръвкарова, Мария. За кримските татари от 

Североизточна България. – София : Авангард Прима, 2013. 
и статията 
Митев, Трендафил. Истината за българите в Македония, от-

разена в официални турски документи / прев. на две тескерета от 
османотурски ез. Стоянка Кендерова. – В: Македонски преглед. – 
Год. 36, бр. 2 (2013), с. 111–116. 

Рецензии и отзиви
Научните сътрудници в Библиотеката отчитат 4 (2012 – 2) 

рецензии за публикации, 24 (2012 – 5) рецензии (12) и становища 
(12) за защита на докторати и конкурси за академични длъжности, 
1 рецензия за проект, 4 издателски рецензии (2012 – 3) и 3 рецен-
зии на дипломни работи (2012 – 4).

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 
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и др. Редактирани са 3 издания (1040 с.) (2010 – 11 изд./2241 с.; 
2011 – 12 изд./3782 с., 2012 – 13 изд./3065 с.). Тази дейност об-
хваща 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 лица с интелектуална отговорност за пуб-
ликации, международната база данни ISSN Virtua и др. – 6 бази – 
16 267 записа (2012 – 4 бази – 8164). Във връзка с въвеждането на 
новата интегрирана библиотечна система COBISS в българските 
библиотеки, текущо продължава работата върху превода и реда-
ктирането на основни инструктивни документи, ръководства и ин-
терфейс на софтуера. 

на сборници, библиографии, показалци, преводи – 1040 с.
Kenderova, Stojanka. Brief catalogue of the oriental manuscripts 

preserved in St. st. Cyril and Methodius National library / comp. by 
Stoyanka Kenderova, Anka Stoilova ; ed. by Stoyanka Kenderova. – 
Sofia : St. St. Cyril and Methodius National library, 2013. 

Т. 1: OR K 1–OR K 18, OR 1–OR 200. – 2013. – 292 с.

БДС ISO 23081-2 Информация и документация. Управление 
на метаданни за документи/записи. Част 2, Понятия и приложе-
ние. – 55 с.

БДС ISO 10957:2009 Информация и документация. Междуна-
роден стандартен номер на музикални произведения (ISМN). – 19 с.

Трудове на студентското научно общество при Универ-
ситета по библиотекознание и информационни технологии / 
науч. ред. Татяна Дерменджиева. – Т. 8 (2013). – 672 с.

на бази данни – 16 267 записа
Адреси на българските издатели в Националната ISBN аген-

ция – PIID транслитерирана база, изпратена в Международната 
ISBN агенция – 6074.

Книги под печат в „Регистър на издаваните книги в Бълга-
рия“ – 2360 записа.

Контролен файл на имената на авторите – редакция на кон-
тролни записи 1786 записа.

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

ТНБ. Серия 1. Български книгопис – 1156 записа.
ISSN Virtua – 306 записа.
Периодични издания в OPAC – 656 записа.

Редакционна работа в периодични издания 
Сп. „Библиотека“ кн. 1–6. През 2012 г. – списанието се издава 
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от Националната библиотека, 5 от членовете на редакционната ко-
легия са сътрудници на Библиотеката (500 с.)

Участие в редколегията на електронното списание – ББИА 
онлайн : списание на Българската библиотечно-информационна 
асоциация. – [Год. 1, бр. 1 (окт. 2011)]. – София : Бълг. библиотеч-
но-информ. асоц., [2011]. – 6 бр. за 2012 г.

Участие в редколегията на списанието Scripta&e-Scripta / 
Institute of Literature. Bulgarian Academy of Sciences. – 1 (2003)– . – 
Sofia : [s. n.], 2003. – 1 кн. за 2012 г.

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

ренции и семинари:
16 доклада и презентации (2010 – 24, 2011 – 21, 2012 – 18).

ХХІІІ национална научна конференция на ББИА Ефектив-
ността на библиотеките и подготовката на библиотечните 
кадри – залог за тяхното бъдеще, София, 6–7 юни 2013; Меж-
дународна научна конференция 100 години Балкански войни. 
Извори и документи. София, 10–12 ноември, 2013 г.; Ватиканът 
– Полша – България София, 24 октомври 2013; Националноосво-
бодителните борби ХV–ХІХ в.: личност, народ, история, Чи-
провци, 7 септември 2013; Национален форум с дискусионен ха-
рактер Преображенията на Б-Пространството, Варна, 21–22 
март 2013; Националната кръгла маса Българската дигитална 
библиотека: модели и подходи, София, 17 октомври 2013; ХI на-
учна конференция Изкуствоведски четения, София, 13–17 май, 
2013; Националният научен семинар Книгоиздаване по време на 
криза, София, 20–21 май 2013.

Сътрудници на Библиотеката са участвали с 5 (2011 – 6, 2012 
– 11) доклада пред международни конференции и симпозиуми:

Българо-сръбска научна конференция Модернизационни 
тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и 
Тимошко (ХІХ–ХХ век), Видин, 24 и 25 окт. 2013; Научна кон-
ференция с международно участие Дигиталното настояще и 
дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, 
правни и технологични въздействия, София, 9–10 април 2013 г.;  
Х юбилеен международен симпозиум Търновската държава на 
духа, Велико Търново, 17–19 октомври 2013; Международна на-
учна конференция Българската хуманитаристика в контекста 
на европейското научно дирене, София, 31.Х.–1.ХІ.2013; Между-
народна научна конференция Афон и славянский мир: К 1000-ле-
тию присутствия русских на Афоне, Белград, 16–18 май, 2013. 

През 2013 г. сътрудници на Библиотеката са изнесли общо 
21 (2010 – 32, 2011 – 27, 2012 – 23) научни доклада, 5 от които са 
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били на международни форуми, 2 (2010 – 7, 2011 – 6, 2012 – 5) в 
чужбина. 

5. Експертна дейност
Експертната дейност на научните сътрудници се изразява 

в съставяне на комплексни научни програми за развитие, раз-
работване и осъществяване или ръководство на технологични 
проекти, подготвяне на писмени консултации, участие като спе-
циалисти в професионални съвещателни органи към самата Биб-
лиотека, междуведомствени комисии, изготвяне на рецензии и 
становища 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, консулта-
ции за колеги и граждани, подготовка на експозиции. Сътрудници 
на Библиотеката продължават да участват в работата на: Маке-
донски научен институт, Международен координационен съвет 
към Консорциума 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, На-
ционалната комисия „Паметта на света“ към Националния ко-
митет на ЮНЕСКО, Международния борд на European Research 
Centre, Бухщадт Хорн (Австрия), Националния експертен съвет 
по дигитализация на българското културно, историческо и на-
учно наследство, Комисии на Министерството на културата за 
промени в Закона за обществените библиотеки и Закона за кул-
турното наследство 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 (8 бр. писмени и устни).

Експерти от Библиотеката са участвали в организирането на 
дарителската програма „Осинови книга“, подготовката на мате-
риали за телевизионно предаване, посветено на годишнината на 
Софроний Врачански, участия в радио и телевизионни предавания 
(3) и подготовката на 6 изложби (2012 – 9):

Летописци на Илинденско-Преображенското въстание 
1903 г. – в НБКМ;

Националната библиотека на България – първи стъпки в 
осъществяването на една идея – в НБКМ;

Историята на Иран във фонда на НБКМ (по случай 115 го-
дини дипломатически отношения с Иран) – в НБКМ;

Книги, дарени от Министерство на културата на Алжир 
за НБКМ;

134 години статистика в България – в НБКМ;
В светлината на Словото – в НБКМ.
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Сътрудници на Библиотеката са ръководители или участници 

в редица проекти:
Дигитална библиотека ; Виртуална библиотека – България; 

Проект ARROW (Accessible Registries of Rights Information and 
Orphan Works Towards Europeana); Проект Съкратено издание 
на УДК на български език (UDC Pocket edition); Проект на НА-
БИС – Europeana Photography 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, свързана 
с тяхната по-тясна специализация. Сътрудници на Библиотеката се 
включват с лекции и в квалификационни семинари, организирани 
от Българската библиотечно-информационна асоциация за библи-
отеките в страната, в програмите за обучение на сътрудниците от 
проекта „Виртуална библиотека – България“, с лекции за запозна-
ване на студенти и ученици със специализираните фондове на Биб-
лиотеката и с менторство в програмата „Студентски практики“ към 
ОП „Развитие на човешките ресурси“. През 2013 г. са осъществени:

Курсове от лекции във висши училища – 445 ч. лекции и  
280 ч. упражнения

Краеведска библиография – в СУ, Катедра „Библиотекозна-
ние, научна информация и културна политика“; 

Краезнание и краеведски БД – УНИБИТ, специалност „Биб-
лиотекознание и библиография“; 

Библиотечно законодателство – в специалност „Библиоте-
кознание и библиография“ в УНИБИТ;

Краеведски електронни ресурси – в специалност „Библиотеч-
но-информационен и културен мениджмънт“ в УНИБИТ; 

Дигитализация на културното наследство – в СУ, Катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика“; 

Документални източници и обработка на документалната 
информация – I част – в СУ, Катедра „Библиотекознание, научна 
информация и културна политика“; 

Съвременно книгоиздаване – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново; 

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

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

Увод в османската дипломатика – СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по тюр-
кология и алтаистика; 

Увод в арабската палеография – Нов български университет, 
модул „Арабистика“; 

Работа с арабските ръкописи – Нов български университет, 
модул „Арабистика“; 
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Теория и история на библиографията – СУ „Св. Климент Ох-

ридски,“ специалност „Библиотечно-информационни науки“; 
Стратегии на информационно търсене, Виртуално справоч-

но обслужване – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биб-
лиотечни и информационни науки“; 

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

Феноменология на българската ръкописна книга – Национал-
ната художествена академия, специалност „Изкуствознание“. 

Курсове за продължаващо обучение – 152 ч. лекции
Каталогизационната практика и формат COMARC – под-

готвителен семинар за библиотекари от библиотеките партньори в 
системата COBISS; 

Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен 
курс;

Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – разширен 
курс; 

Изграждане на база данни CONOR.BG; 
Каталогизацията и предизвикателствата на електронната 

среда – курс към Центъра за продължаващо образование на биб-
лиотекари на ББИА – 2 курса. 

Публични лекции – 2 
Transfer of Images: Copying in Medieval Manuscripts лекция 

от програмата на Американския изследователски център – София 
(ARCS), 31.Х.2013;

Документалното наследство на полк. д-р Стефан Дуньов, 
съхранявано в НБКМ и монографията „Д-р Стефан Дуньов – жи-
вот и дело (1816–1889)“ – 15.ХІ.2013, НБКМ. 

Лекции пред учащи се за запознаване с фондовете и инфор-
мационните възможности на Националната библиотека 

Лекции за историята на сбирките към отдел „Ръкописи и ста-
ропечатни книги“ и история на книгопечатането; 

Лекции за фонда на Ориенталски отдел пред студенти от 
УНИБИТ, от СУ – спец. „Библиотечно-информационни науки“ и др.; 

Лекции за запознаване с дейността на Националната агенция 
за ISBN; 

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

Менторство в програмата „Студентски практики“ към 
ОП „Развитие на човешките ресурси“

Работа със стажанти по програмите Идентификациони данни 
в изданията и електронни ресурси, Библиотечно-информацион-
но обслужване, Библиотечен мениджмънт и Работа с ръкописи, 
старопечатни книги и редки и ценни издания – 6 ментори на 30 
студенти.
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През 2012 г. сътрудниците от научните секции към Нацио-

налната библиотека са ръководили 16 (2012 – 23; 2011 – 22; 2010 
– 20) курса лекции и са провели общо 597 ч. (2012 – 672; 2011 
– 582; 2010 – 665 ч.) лекции и 280 ч. (2012 – 210; 2011 – 205; 
2010 – 365 ч.) упражнения със студенти от висши училища. Осъ-
ществени са единични специализирани лекции за запознаване на 
студенти и специалисти с редки и ценни материали от фондовете 
на Библиотеката (15 ч. лекции), организирани са квалифика-
ционни курсове за библиотечни специалисти (6 курса – 152 ч.) 
(2012 – 2 курса, 50 ч.; 2011 – 1 курс, 30 ч.). Изнасяни са и лекции 
пред студенти от специалностите „Библиотечно-информацион-
ни науки“ към Философския факултет на СУ, Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, 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.). Водени 
са упражнения на студенти от Университета по библиотекозна-
ние и информационни технологии и специалност „Библиотечно-
информационни науки“ на Философския факултет на СУ и др. 
Продължава организационната дейност на Националния център 
COBISS в рамките на проекта „Виртуална библиотека – Бълга-
рия“ с провеждане на квалификационни курсове за участниците 
в системата за споделена каталогизация. Проведени са курсове 
(общо 200 ч.) за библиотекари от библиотеките партньори в сис-
темата COBISS (Подготвителен семинар за участници в проекта 
„Виртуална библиотека – България“ (20 ч.); COBISS3/Каталоги-
зация – основен курс (40 ч.); COBISS3/Каталогизация – разши-
рен курс (40 ч.) и Изграждане на база данни CONOR.BG (64 ч.). 
Осъществено е научно ръководство на 1 дипломант от магистър-
ска програма БИНКП и 3 докторанти.

♦
 В отчетите на трите научни секции към Национална-

та библиотека за 2013 г. са застъпени всички направления на 
научната дейност, определени от задачите и функциите на ин-
ституцията. 

 През изминалата година броят на членовете на науч-
ните секции в Библиотеката е бил до 26 души, а към 31.12.2013 
научният потенциал е наброявал 24 души (23 на щатни науч-
ни длъжности и 1 сътрудник с научна степен „доктор“) (24 – 
2012, 23 – 2011, 25 – 2010, 24 – 2009, 24 – 2008). След успешната 
защита на научната степен „доктор на историческите науки“ 
в Библиотеката вече има двама сътрудници с това академично 
звание. Процентът на сътрудници на академични длъжности 
с научна и образователна степен „доктор“ и „доктор на нау-
ките“ остава същия (ок. 71%), съотношението между доценти 
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и професори (10 доценти/2 професори) също не се променя. 
Трябва обаче да се отбележи увеличаването на броя на мла-
дите специалисти, които са в началото на научното си израст-
ване. В края на 2013 г. в Библиотеката работят 7 докторанти, 
трима от които вече са отчислени от съответните научни звена 
с право на защита.

 Излязоха от печат 9 (2012 – 10, 2011 – 6, 2010 – 7) са-
мостоятелни издания с участието на сътрудници от научните 
секции към Библиотеката като автори, съставители, редакто-
ри или преводачи (1 каталог, 1 опис, 3 документални издания, 
2 преводни издания, 1 учебник и 1 сборник). Документалните 
издания и описът са издания на Библиотеката, а останалите 
са плод на сътрудничество с външни организации (Българска 
библиотечно-информационна асоциация, „За буквите – О пис-
менeхь“), което потвърждава трайния интерес на културната 
общественост към научната продукция на Националната биб-
лиотека. Между публикуваните и завършени научни изследва-
ния през 2013 г. са посочени 26 студии и статии в научни сбор-
ници и периодични издания в 234 с. Броят на публикуваните 
статии е значително намален в сравнение с предходните ня-
колко години (2009 – 50, 2010 – 49, 2011 – 48, 2012 – 45), но това 
все още може да се приеме като резултат от стечение на обсто-
ятелства, макар да се наблюдава известна тенденция в това 
отношение. Сътрудниците от научните секции отчитат текуща 
работа по изследвания в рамките на научния профил на Биб-
лиотеката, които се подготвят в течение на няколко години (3 
дисертационни труда, 1 монография, 2 описа и каталози на ръ-
кописи, съставителство на 4 бази данни). И през тази година 
не е подновена работата над 2 описа, 5 документални издания, 
1 каталог, 1 албум и една персонална библиография. Взето е 
решение за преустановяване на работата по 3 ретроспективни 
библиографии. Намалението на количеството редакционна 
работа на подготвяни за издаване материали, преводни изда-
ния, интерфейс на софтуерни приложения и др. (3 издания – 
(1040 с.) (2012 – 13 издания (3065 с.); 2011 – 12 издания (3782 с.) 
е компенсирано с увеличението на дейността по редакция на 
6 (2012 – 4) текущи бази данни и особено на почти удвоеното 
количество редактирани записи – 16 267 (2012 – 8164 записа), 
което е логично последствие от навлизането на новите инфор-
мационни и комуникационни технологии в практиката на 
Библиотеката. 

 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 институци-
ята и библиотечното дело в страната. Отчетено е успешното 
завършване на някои проекти, продължава реализирането 
на проектите Виртуална библиотека – България и Дигитал-
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на библиотека. Ръководството на тези проекти и голяма част 
от текущата работа по тях е част от експертната дейност на 
научни сътрудници в Библиотеката. През 2013 година про-
дължава работата по проекта Съкратено българско издание на 
УДК, който е иницииран и финансиран от Библиотеката и се 
отчита дейност по подготовка на нов проект за реставрация 
на документи на НБКМ с помощта на Фондация „Америка за 
България“. Сътрудниците на Библиотеката са участвали през 
годината общо в осъществяването на 3 технологични проек-
та от различни направления на дейността на Библиотеката. 
Продължава ангажираността им по изготвяне на проекти за 
нормативни документи като предложенията за промени в За-
кона за обществените библиотеки и Закона за културното 
наследство или стандарти за библиотечни и информационни 
дейности. Експертната дейност на научните сътрудници съ-
провожда 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 популяризиране на библио-
течните фондове. През годината са подготвени 6 изложби (2012 
– 9), осъществени са участия в редица телевизионни и радио-
предавания, изнесени са лекции пред учащи се на тема „Фон-
дове и дейности на Библиотеката“. 

 През 2013 г. сътрудници на Библиотеката са изнесли 
общо 21 (2010 – 32, 2011 – 27, 2012 – 23) научни доклада, 5 от 
които са били на международни форуми, 2 (2010 – 7, 2011 – 6, 
2012 – 5) в чужбина. Прави впечатление намаляването на 
участието с доклади в международни научни форуми, осо-
бено извън страната, което е свързано със затруднения във 
финансирането. Преподавателската дейност се осъществява 
най-вече чрез курсове от лекции и упражнения в някои висши 
училища. През изтеклата година те са 16 (2012 – 23; 2011 – 22; 
2010 – 20) в общо 445 ч. (2012 – 672; 2011 – 582; 2010 – 665 ч.) 
лекции и 280 ч. (2012 – 210; 2011 – 205; 2010 – 365 ч.) упраж-
нения. Преподавателската дейност е характерна за повече от 
две трети от академичния състав. През годината се увелича-
ва и броят на квалификационните курсове за продължаващо 
обучение (6 курса в 152 ч.) и на лекциите пред студенти за за-
познаване със специалните фондове и информационните въз-
можности на Националната библиотека (34 ч.). Общият брой 
на проведените лекции е 631. Не е продължено участието в 
инициативата „Глоб@лни библиотеки“, но се отчита активно 
включване на няколко души в менторството на 30 студенти в 
рамките на програмата Студентски практики на ОП Разви-
тие на човешките ресурси. Научните сътрудници в Библиоте-
ката отчитат общо 35 (2012 – 15) рецензии (за дипломни рабо-
ти на студенти от бакалавърски и магистърски програми по 
библиотекознание, за публикации, за конкурси за заемане на 
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академични длъжности и защита на дисертации за получава-
не на научни звания и др.). 

 Отчетите за 2013 година в количествено отношение не 
се различават съществено от отчетите за предходните години. 
При сравнение на данните, с цел да се установи определена 
тенденция, личи относително запазване на количествените 
параметри, отчетени в отделните направления на научната 
работа в Библиотеката. Намалението или увеличението на ко-
личествените стойности не е в размер, който налага особено 
внимание. Установените тенденции към намаляване на някои 
показатели имат своето обяснение в моментното състояние на 
определени дългогодишни изследвания, промяната на инфор-
мационните и комуникационните технологии и др. Забавянето 
на изпълнението на някои планови задачи, тяхното замразява-
не за по-дълги срокове и дори преустановяване се обяснява с 
обективни причини – промяна на технологии, от които зависи 
изпълнението, срочна необходимост от разработване на теми, 
които не са планирани предварително, но представляват съ-
ществен принос за научната дейност на Библиотеката и др. 
Макар на фона на непрекъснатото намаляване на общата чис-
леност на академичния състав (с около 15% за последните де-
сетина години) резултатът от периодичните количествени от-
чети на научната дейност да изглежда задоволителен, необхо-
димо е непрекъснато да се полагат усилия за утвърждаване на 
академичния престиж на институцията. Заслужава да се отбе-
лежат последователните усилия за подмладяване на научния 
потенциал на Библиотеката и увеличаването на броя на мла-
дите докторанти. Продължава обаче да се задълбочава нару-
шеното равновесие между трите научни секции по отношение 
на техните количествени измерения. Броят на сътрудниците 
от секциите по библиотекознание (5) и библиография (5 души) 
е значително по-малък от броя на сътрудниците в секцията 
по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация (15 души). Намаляването на чис-
ления състав на двете секции вече е трайна тенденция, която 
трябва да се постави на вниманието на научната общност в 
Библиотеката. 

 Ограничените заключения, посочени в този отчет, са 
резултат само от наблюдение и сравнение на количествените 
данни от отчетите на научните секции. Поради обективните 
различия в съдържанието и характера на трите основни на-
правления на научната работа в Библиотеката той няма за 
задача да представи сравнителна оценка на качеството на на-
учните разработки и научнопрактическите дейности. 
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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 – 

11 бр. (203,75 печ. коли)
 - Неотпечатани – 2 бр. (41,5 печ. коли)

     Общо: 245,25 печ. коли

Печатница
 - Издания на НБКМ

  1. сп. „Библиотека“ – бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тир. 1200 бр./2013 г.
  2. Отчет на НБКМ за 2012 – 138 с. – тир. 90.
     
     Общо: 1290 бр.

Книги:
 „Иван Милев“ – 120 с. – тир. 300 (от 2012);
 Brief Catalogue – 297 с. – тир. 300;
 „Османотурски документи“ – 96 с. – тир. 300;
 Автореферат на М. Бошнакова – 52 с. – тир. 30;
 Биография на Ив. Николов – 60 с. – тир. 500;
 Опис на славянските кирилски печатни книги – 340 с. – 

тир. 300. 

Външни:
 „Арменската църква“ – 300 с. – тир. 300;
 „Панаирите по българските земи през втората половина на 

ХІХ в.“ – 416 с. – тир. 300.
 Лично досие по трудова медицина – 24 с. – тир. 100;
 „Ловешки дамаскин“ – 513 с. – тир. 300.     

   
      Общо: 1302 бр.1

Акциденция (заемни бележки, контролни листа, формуляри, 
бланки и  др.) 

      Общо: 100 000 бр.

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

Общо: 300 бр.Допълнителна работа:

1  Описът на приписките в българските старопечатни книги и Булгарика 2003/2005 
са изработени, но не са отпечатани. 
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Продължава разчитането и преписването на дневника на       

П. Динеков – (завършена е работата по първа кутия – тетрадки    
№ 1 – 28, предстои публикуването им в сп. „Библиотека“; работи 
се по втора кутия – тетрадки № 29 – 52 (готова е тетрадка № 42).

Завърши работа по подготовката на том с малко известни раз-
кази и неиздавани писма на А. Страшимиров.

Беше променен дизайнът на корицата на отчета на НБКМ.
Бяха изработени 6 проекта за корица на съвместното издание 

на сп. „Библиотека“ от Г. Иванов и 2 проекта от Хр. Кърджилов; 
последният негов проект беше одобрен.

♦ 

 Издателството се справи с планираните издания за 
2013 г. Излезлите от печат самостоятелни, периодични и про-
дължаващи издания са 11 (203,75 печ. коли). 

 Редакторската работа беше на ниво, продължава попу-
ляризирането на новите Правила за библиографско цитиране, 
изработени от колегите от ТНБ.

 През отчетната година издателството на НБКМ кан-
дидатства и спечели финансиране по програмата „Помощ за 
книгата“ на Министерството на културата за „Ловешки да-
маскин“ от Олга Младенова и Боряна Величкова. 

 Кандидатствахме в сесията на фонд „Култура“ на МК 
и получихме помощ за издаването на сп. „Библиотека“.

        

Библиотечна координация

Експертна и консултантска дейност

 Участие в професионални съвещателни органи на Биб-
лиотеката, междуведомствени комисии, специализирани науч-
ни съвети и научни комисии към ВАК

Експертната дейност се изразява в съставяне на комплексни 
научни програми за развитие, разработване и осъществяване или 
ръководство на технологични проекти, подготвяне на писмени 
консултации, участие като специалисти в професионални съвеща-
телни органи към самата Библиотека, междуведомствени комисии, 
изготвяне на рецензии и становища за защити на дисертации, ха-
билитации 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 екс-
позиции. Сътрудници на Библиотеката продължават да участват в 
работата на: Македонски научен институт, Международен коор-
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динационен съвет към Консорциума 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 Нацио-
налния комитет на ЮНЕСКО, Международния борд на European 
Research Centre, Бухщадт Хорн (Австрия), Национален експертен 
съвет по дигитализация на българското културно, историческо 
и научно наследство, Комисии на Министерството на култура-
та за промени в Закона за обществените библиотеки и Закона за 
културното наследство и др.

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

• В Национален център COBISS
 - Текущи консултации:
Те се извършват през цялата година от служителите на на-

правлението. Консултациите се отнасят до библиографско опи-
сание и прилагането му към формат COMARC/B, изготвяне на 
информационни запитвания за получаване на данни от базата, 
въвеждане на сигнатури и регистрация на периодични издания в 
модул „Фонд“, методични решения за специфични случаи и труд-
ности при използване на софтуера.

 - Консултации за уеднаквяване на каталогизационната 
практика между направленията „Каталогизация“ и „Национална 
библиография“ – бяха решени 7 сложни случая на библиографско 
описание.

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

 В тези направления беше извършена писмена и устна консул-
тантска дейност по подбор на документи, библиографско описа-
ние, класиране и предметизиране на документи, книгоиздаване и 
печат, и др. 

Бяха провеждани съвещания на Комисията по каталогизация 
към Съвета за интегрирана библиотечно-информационна система, 
на които се обсъждаха проблемите на подбора, описанието, кон-
тролните файлове, класифицирането и предметизирането. Про-
ведени са 10 заседания. От направлението са дадени 136 предло-
жения (подбор на документи – 24, библиографско описание – 46, 
предметни рубрики – 66).

Бяха утвърдени и приети следните методични и инструктивни 
материали:

- Инструкция за описание на дисертационни трудове в 
системата COBISS по проект на фондация „Национална академич-
на библиотечно-информационна система (НАБИС)“. 2013. 7 с.;

- Правила за съставяне на библиографско описание за кар-
тографски ресурси;
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- Правила за съставяне на библиографско описание за но-

тирана музика; 
- Правила за съставяне на библиографско описание за зву-

козаписи;
- Правила за съставяне на библиографско описание за ки-

нофилми и видеозаписи;
- Изисквания за библиографско представяне на цитирани-

те информационни ресурси и за техническото оформление на пуб-
ликациите, 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. 

- Даване на консултации на национално ниво в областта 
на библиографското описание – 340 бр.;

- Даване на консултации на издатели за оформление на 
книгите, библиографското им представяне, за международния 
стандартен номер ISBN и сeмантичната обработка на документите 
– 143 бр.;

- Даване на консултации на автори и издатели за библиог-
рафски позовавания и цитиране на информационни ресурси – 52 бр.;

- Справки и уточнения, свързани с новонабавени книги 
(липси или нерегистрирани) за отдел „Комплектуване“ – 10 бр.; 

- Справки и коригиране на неточно описани книги и греш-
ни сигнатури за Книгохранение – 5 бр.; 

- За Междубиблиотечно заемане – 2 бр.;
- За направление „Каталогизация“, сектор „Регистрация и 

техническа обработка“ – след проверка са дадени: за нанасяне на 
сигнатури – 50 записа; за поправяне на грешни сигнатури – 7 за-
писа; за изтриване на сигнатури в 11 дублирани записа.

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.

Представители на националната библиография участват в за-
седания на Секцията по каталогизация към ББИА.

Беше оказана методическа помощ при сложни случаи на биб-
лиографско описание, при семантичното разкриване на съдържа-
нието на библиотечните документи, коректното въвеждане на све-
денията за фонда и при определяне на стандартизираната форма 
на имената на български и чуждестранни автори.

В направление „Консервация, реставрация и опазване на 
фондовете“ бяха проведени практически упражнения на студенти 
от Университета за библиотечни и информационни технологии, 
Софийския университет – факултет „Библиотекознание, научна, 
информационна и културна политика“, факултет „Журналистика“, 
ЧУ „Петър Берон“ – ученици с интерес към химичния анализ на 
хартията. На тези практически упражнения беше показан пътят на 
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книгата за реставрация от отдела за съхранение, постъпването ѝ в 
направлението, до връщането ѝ отново на мястото за ползване.

Международна дейност

В Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий“ 
традиционно се работи активно в посока развиване на разнообраз-
на международна дейност на основата на процесите на библиотеч-
ната интеграция и членството ни в ЕС. 

Международната дейност и културното сътрудничество са 
неразделна част от целите и приоритетите, набелязани от ръковод-
ството на Националната библиотека за нейното развитие.

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

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

• библиограф-експерти от Националните ISBN и ISSN аген-
ции в Регионалния семинар на националните агенции за ISBN и 
ISMN в Белград, Сърбия (20–21 май 2013 г.);

• библиограф-експерт от Националната ISSN агенция в Гене-
рална асамблея на International Internet Preservation Consortium в 
Любляна, Словения (25–26 април 2013 г.); 

• ръководителят на Националния център COBISS в четвъртата 
годишна среща на потребителите на UNIMARC в Марибор, Сло-
вения (15 май 2013 г.);

• гл. архивист от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ с док-
лад „Български книжовници на Атон през ХVІІ век“ в Международ-
ната научна конференция „Афон и славянский мир: К 1000-летию 
присутствия русских на Афоне“, Белград (16–18 май 2013); 

• ръководителят на направление „ИТ“ в среща по проекта 
Europeana Newspapers в Белград, Сърбия (13–14 юни 2013 г.);

• архивист от БИА в Международна научна конференция 
NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services 
in Central and Eastern Europe 1945–1989, III, 6–7 юни Краков, Пол-
ша, с доклад „Участието на България в СОУД“; 

• ръководителят на направление „ИТ“ в среща по проекта 
Europeana Newspapers в Амстердам, Холандия (16–17 септември 
2013 г.); 

• библиограф експерт от Националната ISSN в Годишната 
конференция на директорите на националните агенции за ISSN в 
Букурещ, Румъния (21–25 октомври 2013 г.);

• главният библиотекар в отдел „Комплектуване на чуждес-
транни документи“ за обучение в IZUM в Марибор, Словения 
(23–27 септември 2013 г.);

• ръководителят на направление „Специални колекции“ в обу-
чение за Европейските документални центрове от мрежата Europe 
Direct в Брюксел, Белгия (4 декември 2013 г.);
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• по покана на Н.Пр. Посланика на България във Ватикана, 

директорът на Националната библиотека участва в делегация във 
връзка с Кирило-Методиевите чествания (4 декември 2013 г.);

• Участие на зам.-директора по библиотечно дело и ръководи-
теля на Националния център COBISS в четвъртата годишна среща 
на потребителите на UNIMARC във Виена, Австрия (11 декември 
2013 г.).

Международни договори (двустранно сътрудничество)
• Сключен е договор за сътрудничество с библиотека на 

Аджарската автономна република.
В процес на подготовка са следните договори:
• НБ на Белгия; 
• НБ на Иран.

Участие в международни организации
Библиотеката е активен участник в Конференцията на дирек-

торите на европейските национални библиотеки (CENL) и в Меж-
дународната библиотечна асоциация (IFLA).

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

Чрез националните ISBN, ISSN и ISMN агенции в направ-
ление „Национална библиография“, Библиотеката участва в из-
граждането на международните идентификационни системи за 
стандартни номера на книгите, периодичните и музикалните изда-
ния, получили международен стандартен номер, със седалища на 
международните агенции съответно в Лондон (Великобритания), 
Париж (Франция) и Берлин (Германия). 

Работа с посолства, културни служби и центрове
В международната дейност на Библиотеката значително мяс-

то заема работата с наши и чужди посолства, културни центрове и 
институти. През 2013 г. в Националната библиотека по различни 
официални поводи бяха на посещение: Н. Пр. г-н Голамреза Баге-
ри Могаддам, посланик на ИР Иран, в София, през януари 2013 г., 
по повод откриването на изложбата „Иран и неговата история във 
фонда на българската Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“; г-н Патрик Бракън, президент на фондация „Америка 
за България“, официално посещение в НБКМ по повод встъпване-
то си в длъжност през февруари 2013 г.; посещение в НБКМ на съ-
пруги на дипломатически представители от Турското посолство в 
София през март 2013 г.; официално посещение на г-жа Суми Ким 
и г-н Инукг Хуанг от посолството на Южна Корея при директора 
на НБКМ през март 2013 г.; посещение на шестима членове на 
Международното жури в Берлин за дигитални и аудио-визуални 
образователни медии за представяне на своята дейност и награ-
ди и образователни продукти пред гости и колеги от НБКМ през 
март 2013 г.; официално работно посещение на д-р Лесли Катрина 
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Микелсен и г-жа Амели Валери Кувра Десверние от Музея на ис-
лямското изкуство в Катар през март 2013 г.; работно посещение 
на г-жа Весна Жупан, НБ на Сърбия, през април 2013 г.; Н. Пр. г-н 
Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България, за отбелязване 
на празника на цъфналите японски вишни през април 2013 г.; ра-
ботно посещение на г-жа Ина Карузо от библиотеката на Вилню-
ския университет през април 2013 г; официална делегация – г-н 
Карл Форцхаймър, председател на борда на директорите на Фон-
дация „Америка за България“, г-жа Синика Сипила, президент на 
Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA), 
проф. Робърт Дарнтън, директор на Харвардската университетска 
библиотека, г-жа Ан Тортън, директор на Нюйоркската общест-
вена библиотека, и проф. д.т.н. Александър Сотников, заместник-
директор на Суперкомпютърния център на Руската академия на 
науките, през май 2013 г.; официално посещение на делегация от 
Институт в град Орел, Русия, през май 2013 г.; официално посе-
щение на група дипломати от посолството на Великобритания в 
София през май 2013 г.; официално посещение на делегация от 
Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература 
„М. И. Рудомино“ (ВГБИЛ) в Москва – г-жа Жанна Руденко, ръ-
ководител на Отдела за международни библиотечни отношения, 
г-жа Светлана Горохова, г-жа Ирина Мелникова, г-жа Александра 
Кабурнеева, г-жа Олга Шалимова, г-н Александър Кожевников и 
г-жа Даря Белякова, през май 2013 г.; работно посещение на гости 
от НБ на Сърбия през май 2013 г.; г-н Роланд Франсоа-Вейл, пред-
ставител на Върховния комисар на Организацията на обединените 
нации за бежанците (ВКБООН) в България, за отбелязването на 
Световния ден на бежанеца пред НБКМ през юни 2013 г.; офици-
ално посещение на делегация от Архивното управление на под-
ведомственото учреждение на правителството на Аджарската АР 
(Грузия) за подписване на споразумение за сътрудничество през 
юни 2013 г.; Н. Пр. г-жа Аник ван Калстър, посланик на Белгия, 
за официална среща с проф. Боряна Христова през юни 2013 г.; Н. 
Пр. г-н Лешек Хенсел, посланик на Полша, за официална среща с 
проф. Боряна Христова през юни 2013 г.; официално посещение 
на г-н Ник Хеарн, Оксфордската библиотека, през юли 2013 г.; 
работно посещение по програма „Еразъм“ г-жа Анна Завадска 
и г-жа Магдалена Федорчик-Фалис от библиотеката на Варшав-
ския университет, септември 2013 г.; посещение на г-н Жан-Ноел 
Блум, Белгия, за организацията на международната изложба „За 
случките и хората“ през октомври 2013 г.; Н. Пр. г-н Ахмед Бу-
таш, посланик на Алжир, официално посещение при проф. Боряна 
Христова през октомври 2013 г.; Н. Пр. г-н Уошингтон Луис Пе-
рейра де Соуза Нето, посланик на Бразилия в България, за пред-
ставянето на двуезичната португалско-българска книга „Семейни 
връзки“ от бразилската писателка Кларисе Лиспектор, октомври 
2013 г.; г-жа Анна Амендоладжине, директор на Италианския 
културен институт, за представянето на специалното юбилейно 
списание, посветено на Итало Калвино, октомври 2013 г.; работно 



95
посещение на делегация от Алжир за организиране на междуна-
родна изложба през октомври 2013 г.; Н. Пр. г-н Гийермо Салва-
дор Асрак, посланик на Аржентина в България, и поетът Карлос 
Витале за представянето на двуезичната му стихосбирка „Poesía/
Поезия“ през октомври 2013 г.; г-н Денис Чачхалиа, абхазки поет, 
преводач и историк, за представяне на творчеството му пред бъл-
гарската публика, октомври 2013 г.; д-р Тошо Дончев, директор на 
Унгарския културен институт, за участие в представянето на доку-
менталното наследство на полк. д-р Стефан Дуньов, съхранявано 
в НБКМ, ноември 2013 г.; двама гости от Алжир за организацията 
на международната изложба „Изложение на алжирска литерату-
ра“, 15–20 ноември 2013 г.; Н. Пр. г-н Мариян Якубоци, посланик 
на Словакия в България, за представянето на „Българско-словаш-
ки речник. Т. II“, ноември 2013 г.; декември 2013, Н. Пр. Викто-
рия Гонзалес, посланик на Колумбия, със седалище в Полша, за 
организиране на изложба на колумбийски книги през 2014 г.; д-р 
Зигрун Комати, вицепрезидент на Немско-българското дружество 
за насърчаване на културните връзки между Германия и България, 
и г-н Йорк Шенк, референт по научните въпроси в посолството 
на Германия в София, за представяне на факсимилното издание 
Brevis Grammatica Bulgarica, декември 2013 г. 

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.

През 2013 г. Националната библиотека продължи работата си 
по проектите:

 The European Library (TEL), Еuropeana 
Подписано беше новото споразумение за пълноправно парт-

ньорство в TEL. През годината продължи работата ни и по син-
хронизиране на метаданните за интегриране в Европейската биб-
лиотека, а чрез нея и в Европеана. На двата портала станаха дос-
тъпни метаданните за 100 български старопечатни книги. 

Всички библиографски записи от каталога на Националната 
библиотека, създадени до май 2013 г., бяха изведени във формат 
MARC21 и предоставени за тестване в портала на TEL.

 Проект Europeana Newspapers 
Подписан е договор и Библиотеката участва като асоцииран 

партньор в проекта. Представител на Библиотеката взе участие в 
две работни срещи по проекта.

 Проект WDL (World Digital Library)
През 2013 г. 10 дигитални изображения на ценни ръкописи от 

колекциите ни, заедно с метаданните им, бяха включени в Светов-
ната дигитална библиотека. 
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 Проект Europeana Photography
Това е проект на Фондация НАБИС, в който участва специа-

лист на Библиотеката. Издирени и описани са около 220 снимки. 
Те могат да бъдат видени в портала „Европеана“. 

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

Продължи работата по подготовка на нов вариант на проекта, 
ново кандидатстване и лобиране за него. 

 Проект „Виртуална библиотека – България“

 - Изграждане на база данни COBIB.BG и на локална 
база данни „Каталог на Националната библиотека“

• Въведени библиографски записи – 34 647 записа;
• Въведени контролни записи на имената на лица – 25 901 за-

писа.

- Подготовка за въвеждане на модул COBISS3/Набавяне
• Превод, адаптиране и редактиране на материалите за про-

веждане на курс за работа в модула;
• Превод на допълненията в Ръководство COBISS3/Набавяне;
• Конверсия на база данни за партньори в модул „COBISS3/

Набавяне“;
• Обучение на експерт на Библиотеката в IZUM за работа в 

модула и за провеждане на курс;
• Организиране и провеждане на курсове за работа в модула.

- Превеждане и разпространение на документация за ра-
бота в софтуера COBISS3

• Формат COMARC/Н – допълнения № 14–17; 
• Формат COMARC/А – допълнение №1; 
• Ръководство COBISS3/Набавяне: Ръководство за ползвателя 

V.5.0 – допълнения №1–6; 
• Преведени термини за интерфейса на системата COBISS в 

споделената каталогизация – 3290 термина.

- Организиране и провеждане на обучителни курсове за 
работа в модулите на софтуера COBISS3 – проведени са 9 кур-
са, в които са обучени 105 библиотечни специалисти.

- Установяване на квалификацията на библиотечните спе-
циалисти за участие в споделената – лицензи са получили 8 спе-
циалисти.

- Изготвени изходи за изданията на Националната библио-
графия:

• Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС „Книги, официални из-
дания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, изда-
ния на некнижни материали и на електронни носители“ – годишен 
кумулативен указател; 
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• Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС „Книги, официални 

издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, из-
дания на некнижни материали и на електронни носители и нови 
заглавия на продължаващи издания“ – месечен бюлетин;

• Серия 5 – статии от български списания и сборници – месе-
чен бюлетин.

- Подготвена е конверсията на базите данни на Регионал-
на библиотека „Димитър Талев“, Благоевград;

- Включване на каталога на Националната библиотека в 
проекта „Европейска библиотека“ – извеждане на записи във 
формат MARC21 и предоставянето им за тестване в портала 
EUROPEAN LIBRARY.

 Проект „Изграждане на база данни UDC Summary“
 До края на 2013 година са преведени и адаптирани 8857 из-

раза на съдържанието на класификационните индекси от общо    
12 893 (около 70%). 

Актуализирана е информацията за системата от каталози на 
сайта на Националната библиотека. Тя беше допълнена с предста-
вените в pdf формат „Сводни каталози на чуждестранните книги, 
получавани в централните, по-големите научни и ведомствени 
библиотеки в София, издадени през 1944–2007 година“ и на „Чуж-
ди периодичи издания в по-големите научни библиотеки в Бълга-
рия в периода от 1900–2007 година“, включващи и колекциите от 
чуждестранни издания в Националната библиотека.

 Програма „Осинови книга“ на Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий“ 

- Дарения/дарители: Немска езикова гимназия „Проф. 
Константин Гълъбов“, София (Общо дарени 1500 лв. от люби-
телски представления на „Ромео и Жулиета“): НБКМ 1116, Бе-
лочерковския препис на Паисиевата история (с щампата на Йоан 
Рилски); Rн 567.1, Experimenta von zwentzig Pestilentz Wurzeln 
und Kreutern wie sie alle und ein jegliches besonder, für Gifft vn[d] 
Pestilentz gebraucht mögen werden ... Teutsche Recepta, Auch 
der Kreuter gestalt vnd eigenschafft, auß langwiriger vnd gewisser 
erfahrung by Tarquinius Schnellenberg ( Book ) – 1450 лв.; НБКМ 
1095, Житие на св. Георги – 50 лв.; Боряна Савова, НБКМ 351, 
Сказание за Света гора атонска (ХІХ в., рус. препис) – 100 лв. ; Ис-
кра Куртева; Частно общообразователно училище „Светлина“, 
София; Тодорка Панайотова (Дора Христова): НБКМ Rц 649.1, 
Триодион [Пентикостар] – 1500 лв.+1760 лв.+975 лв.+425 лв. 

- Реставрирани ръкописи и книги по програмата: НБКМ 
76, четириевангелие; НБКМ 1116, Белочерковския препис на Паи-
сиевата история; НБКМ БМК 1, Граматика на Мелетий Смотриц-
ки; НБКМ 1095, Житие и чудеса на св. Георги.

 Програмата „Помощ за книгата“
Спечелено финансиране за издаването на „Ловешки дамас-

кин“ от Олга Младенова и Боряна Величкова. 
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 Програма на фонд „Култура“ 
Получена е помощ за издаването на сп. „Библиотека“.

 Проект „Студентски практики“ на МОМН:
Библиотеката се регистрира като работодател в проекта. Ак-

тивно включване на 10 специалисти като ментори на над 30 сту-
денти в рамките на проекта. 

 Проект „Тракийските българи в българския възрож-
денски периодичен печат“ съвместен проект с ИИИ–БАН 

Подготвен за печат документален сборник със заглавие „Тра-
кийските българи в българския възрожденски периодичен печат“.

Изложби. Културна дейност

През изминалата година бяха представени 27 изложби, като 
три от тях с национално значение, приоритетни за Библиотека-
та – „Националната библиотека на България – първи стъпки в 
осъществяването на една идея“, посветена на 135-годишнината 
от Освобождението на България; Националната изложба от стари 
български оригинални ръкописи „В светлината на словото“, и на-
ционалната изложба „Летописци на Илинденско-Преображенското 
въстание 1903 г.“.

Изложбата „Националната библиотека на България – първи 
стъпки в осъществяването на една идея“ бе част от програмата на 
Националния комитет за честване на 135-годишнината от Осво-
бождението на България и възстановяването на българската дър-
жавност. Националната библиотека е една от първите институции 
на нова България, за нейна рождена дата се смята 10 декември 
1878 г. Тази дата предхожда с повече от половин година назнача-
ването на първото правителство на нашата страна (17 юли 1879 г.). 
Оригиналните документи, съхранявани най-вече във фонд „Народ-
на библиотека“ в Български исторически архив, показаха първите 
трудни стъпки по организирането ù. Основите на днешната нацио-
нална съкровищница са поставени с помощта на ценни дарения от 
книги, ръкописи и документи от страна на много културни дейци 
и техните наследници: проф. Марин Дринов, Иван Сахатчиев, 
братя Паница, проф. Юрий Венелин, Любен Каравелов, Спири-
дон Палаузов, проф. Иван В. Платонов и др. За изграждането и 
превръщането ѝ в първостепенен културен институт заслуга имат 
нейните първи директори – Георги Кирков, Петко Славейков, Пен-
чо Славейков, Стоян Заимов, д-р Никола Михов, Велико Йорданов 
и др. Посетителите се запознаха с автентичния Протокол за учре-
дяване на Софийска публична библиотека и първите нормативни 
документи по уреждането на институцията, с кореспонденцията 
на Пенчо Славейков, митрополит Климент, Райчо Каролев, Кон-
стантин Иречек, Пейо Яворов като служители на Библиотеката, 
със снимки на сградите, в които тя се помещавала в 135-годиш-
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ната ѝ история. За първи път се експонираха ведомостите със 
заплатите на библиотечните работници от 1915 и от 30-те годи-
ни на ХХ в., както и уникални албуми от сбирката „Портрети и 
снимки“. Интерес предизвикаха ценните експонати, съхранявани 
в отдел „Ориенталски сбирки“ в Националната библиотека – хю-
кюм (заповед) на султан Мурад ІV от ХVІІ в.; Псалтир на арабски 
и латински език от 1614 г., постъпил от библиотеката на Осман 
Пазвантоглу във Видин; както и някои от най-ранните постъпле-
ния в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на НБКМ – Славей-
ковия псалтир от края на ХVІ в. и Четириевангелието от втората 
половина на ХV в. 

През 2013 г. тържествено беше отбелязана 1150-годишнината 
от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий и 
създаването на нашата писменост. По този повод Националната 
библиотека представи националната изложба „В светлината на 
словото“ като част от културните прояви, които Националната 
библиотека посвети на светлата годишнина. Тя беше открита в 
навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и култура, 
и публиката имаше възможността да види в оригинал едни от най-
старите ръкописи, съхранявани във фондовете на Националната 
библиотека – Енинския апостол от края на Х–началото на ХІ в. 
и два гръцки фрагмента от Х в. Подбраните експонати разкриха 
само една малка част от богатото Кирило-Методиево наследство и 
безценни свидетелства за началата на българската книжнина и ли-
тература и за таланта на българските средновековни книжовници 
да творят „по лепоте“, както е казал светият Патриарх Евтимий.

За изпълнението на Националния културен календар на Ми-
нистерството на културата на Р България за 2013 г. Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представи националната 
изложба „Летописци на Илинденско-Преображенското въстание 
1903 г.“ по повод неговата 110-годишнина. Целта на изложбата 
беше широката публика и културната общественост да се запознае 
с малко известната дейност по отразяването на въстанието от ин-
телектуалците Христо Силянов, Пейо К. Яворов, Тома Карайовов, 
Любомир Милетич и Атанас Новев – „фотографът на ВМОРО“. 
Всеки от тях по различен начин дава своя принос за увековечаване 
делото на въстаналите българи през 1903 г. отвъд Рила и Родопи-
те – издаване на вестници с ежедневна информация за случващото 
се в Македония и Одринско, записване на спомени на участници, 
издаване на история на въстанието. В експозицията бяха вклю-
чени многобройни оригинали на архивни документи и снимки 
от Български исторически архив при Националната библиотека, 
свързани както с непосредствената дейност на петимата летопис-
ци на Илинденско-Преображенското въстание, така и с тази на 
неговия главен организатор – Вътрешната Македоно-Одринска 
революционна организация (ВМОРО). Интерес предизвикаха ори-
гиналите на: писмото на Гоце Делчев до Ефрем Чучков от 1902 г., 
на хектографския вестник „Свобода или смърт. Бунтовен лист“, 
издаван от П. К. Яворов в Македония през 1903 г., окръжното пис-
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мо на Битолския революционен окръг за обявяване на въстанието 
от юли 1903 г., първите издания на трудовете на Христо Силянов, 
Любомир Милетич, Тома Карайовов. Изложбата бе изработена с 
финансовата подкрепа на Министерството на културата на Репу-
блика България.

Продължава линията на доброто партньорство с Национал-
ния литературен музей. През март 2013 г. представихме изложбата 
„Как ще спреш ти мене – волната...“, посветена на 120-годишни-
ната от рождението на Елисавета Багряна.  

През 2013 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ по случай Дните на популяризиране на Валония–Брюксел 
в София ни гостува пътуващата изложба комикси Des Cases et des 
Hommes, а в рамките на дните на Алжир в София представихме 
изложбата „Дарение на книги за Националната библиотека от Ал-
жирската демократична и народна република“. 

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 2013 г. Националната библиотека бе домакин на някол-
ко научни сесии и конференции. 

На 6 април 2013 – деня на Успението на св. Методий Славя-
нобългарски организирахме Национална кръгла маса „Европей-
ски измерения на Кирило-Методиевото дело“, под патронажа на 
президента на Република България г-н Росен Плевнелиев. Пред-
ставени бяха доклади по теми, свързани с Моравската мисия, 
старобългарските азбуки и старобългарската литература, разпрос-
транението на Кирило-Методиевата традиция в средновековния 
славянски свят, историческите и културните аспекти на делото 
на славянските равноапостоли и техните ученици, модерната и 
съвременната рефлексия върху Кирило-Методиевото дело. Учас-
тниците в кръглата маса бяха изявени специалисти в областта на 
на кирилометодиевистиката, старобългарския език и литература, 
средновековното изкуство. 

Традиционно вече Асоциация „Българска книга“ връчи го-
дишната награда „Рицар на книгата“ в Националната библиотека, 
а Държавната агенция за българите в чужбина – своята награда 
„Българка на годината“. 

Бяха представени над 34 новоизлезли книги, няколко концер-
та, а сътрудници в отдел ВО и БК организираха за четвърта поред-
на година Коледно тържество за колегите от Библиотеката. 

През изтеклата година посещенията по повод организираните 
събития в Националнатата библиотека надхвърлиха 20 000 души, 
бяха изпратени над 500 бр. покани, а така също и персонални по-
кани до представителите на различни институции в България. 

Поддържаме добро сътрудничество с библиотеките от страна-



10
1

та, като с удоволствие им предоставяме изложбени площи за пред-
ставяне на техни изложби по повод годишнини или важни събития 
от местно значение.

Интернет страница на Библиотеката
Организационната работа по обновяване на съдържанието 

на уебсайта, подбора и редакцията на информацията, линковете и 
илюстрациите, включващи българската версия и английската вер-
сия се поддържа текущо. Продължи практиката на отразяване на 
всички събития в Библиотеката с много богат текстов и снимков 
материал. Събитията се архивират за текущата година, но потре-
бителите имат достъп и до архива, отразяващ културната дейност 
на Националната библиотека. Текущо се правят преводи на под-
брана и актуална информация за по-значими събития и изложби за 
английската версия на сайта на Библиотеката.

Актуализирани бяха връзките за достъп до различните ди-
гитални колекции на интернет страницата на Библиотеката, след 
пускането на поддомейна www.digital.nationallibrary.bg.
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Информационни технологии и мрежи

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

През 2013 г. беше правена актуализация на работните бази 
данни – дейността включва архив на бази данни под ISIS, в които 
редакцията и въвеждането на описания продължава. Актуализира-
на беше информационната база данни под ISIS на продължаващи-
те издания. Изведени и сортирани бяха всички данни и показалци 
за книжното тяло на Булгарика.

Редактирани бяха част от конвертираните записи на продъл-
жаващи издания в системата COBISS.

През изтеклата година бяха изведени, обработени и преда-
дени от 47-и до 50-и списък за 2012 г. и от 1-ви до 44-и списък за 
2013 г. на български книги от Националната библиография и на 
чуждите книги от 17-и до 27-и списък за 2012 г. и от 1-ви до 7-и 
списък за 2013 г. Обработени и предадени на направление „Ката-
логизация“ бяха и 68 единични фиша от ТК.

Сканирани и форматирани бяха подготвените ръководства и 
текстови документи за COBISS. Въведени бяха връзките за достъп 
до дигитализираните продължаващи издания в описанията на про-
дължаващи издания в COBISS. 

Бяха изведени и обработени необходимите данни за българ-
ската периодика на Националния статистически институт.

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

Бяха инсталирани всички обновления на софтуерните прило-
жения, използвани в Библиотеката.

Създадени бяха нови дигитални колекции. Записи от дигитал-
нилните колекции бяха конвертирани и предоставени на НАБИС, 
за да бъде осигурен достъп до нашите колекции и през техния 
своден каталог. Изпратени бяха и описанията на старопечатните 
книги към Европейската библиотека, за качване на метаданните на 
портала „Европеана“.

Осигурен беше достъп до електронните издания на Беларус 
на читателските компютри в Читалня 5.

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

Част от дигиталните копия за архива на продължаващите из-

Организация и мениджмънт
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дания бяха прехвърлени на отделен сървър, за да бъде осигурено 
дисково пространство за нови архиви в Storage server.

Беше направена профилактика на сървърите и се следеше 
тяхното състояние. Правеше се периодичен архив.

Бяха подготвени спецификации, закупени и сменени батерии-
те за UPS-ите, осигуряващи непрекъснато електрическо захранва-
не на комуникационното оборудване на етажите приземен и осми.

Подменени бяха мрежови кабели от локалната мрежа и мре-
жови устройства, излезли от употреба вследствие на токови удари.

След закупуването на клавиатури, тонер касети и др. веднага 
бяха сменени старите там, където беше необходимо. Върнатата от 
сервиз техника веднага беше свързана, за да работи.

Оказваше се непрекъснато съдействие на колегите при от-
страняването на трудности, възникнали по време на работата с 
компютърната техника. 

♦
 Редактирани и подготвени за конверсия бяха базите 

данни на Благоевград с помощта на много новонаписани про-
грами на Phyton.

 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.

 Периодично бяха правени архиви на работещите сър-
въри в Библиотеката.

 Генерирани бяха директни връзки за достъп до раз-
личните колекции на Дигиталната библиотека.

 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.

 Създадени бяха нови акаунти за достъп до базите данни.

 Преинсталирани бяха компютрите на напуснали ко-
леги и бяха подменени част от старите мрежови устройства и 
кабели.

 Бяха изпратени за профилактика и ремонт 2 принтера.

 Бракувани бяха всички стари компютри, които не от-
говаряха на изискванията за новите софтуерни приложения.

 Написани бяха подробни инструкции за всички видове 
редакции по базите данни и за прехвърлянето на базите данни 
от Дигиталната библиотека във формат Dublin Core.
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 Създаваха се нови служебни имейли при назначава-

нето на нови колеги на работа, а на напусналите се изтриваха 
служебните електронни пощи.

 Като вземем предвид работещата компютърна техника 
(200 компютъра) в Библиотеката, може да се каже, че специа-
листите от направлението се справят без никакви проблеми.

Персонал

Численост на персонала
През 2013 г. в изпълнение на Заповед на министъра на кул-

турата № РД09-30/30.01.2013 г. беше извършено редуциране на 
персонала от 245 на 242 щатни бройки. Със Заповед на директора 
№ 23 от 13.02.2013 г. бяха съкратени следните щатни бройки, счи-
тано от 01.03.2013 г.:

1 щатна бройка „библиотекар“ в направление „Каталогиза-
ция, отдел „Каталогизация“, сектор „Описание базов запис“;

1 щатна бройка „библиотекар-експерт“ в направление „Ком-
плектуване на фондовете“, отдел „Комплектуване на документи на 
български език“, сектор „Книги“; 

1/2 щатна бройка „библиотекар“ в направление „Библиотечно 
обслужване“, отдел „Междубиблиотечно заемане“;

1/2 щатна бройка „библиотекар-експерт“ в направление „Биб-
лиотечно обслужване“, отдел „Междубиблиотечно заемане“. 

Списъчният брой към 31.12.2013 година е 257, от тях 210 
жени и 5 майки.

През 2013 г. постъпилите в Библиотеката са 43 човека. На-
пусналите са 31, от които 5 души поради пенсиониране, 2 са 
починали и останалите по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ (по взаимно 
съгласие).

Структура на персонала
За постигане на по-добра ефективност при изпълнение на 

дейностите в Библиотеката през 2013 г. настъпи необходимост от 
промени в организацията на работата и на работните места, което 
наложи извършването на следните трансформации: 

1. Считано от 01.01.2013 г.:
 - 1 щ.бр. „главен асистент/архивист“ с код по НКПД 

24227080, категория персонал СП, с образователна степен „магис-
тър“, от отдел „Български исторически архив“ в 1 бр. „архивист“, 
с код по НКПД 26216007, категория персонал СП, с образователна 
степен „магистър“/„бакалавър“, в същия отдел. 

2. Считано от 01.02.2013 г.:
 - 1 щ.бр. „Работник, библиотека“ с код по НКПД 44113003, 

категория персонал ПАП, със средно образование, от отдел „Ком-
плектуване на документи на български език“, сектор „Книги“ в 1 
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бр. „Библиотекар“, с код по НКПД 26225001, категория персонал 
СП, с образователна степен „бакалавър“/„проф. бакалавър“, в от-
дел „Комплектуване на чуждестранни документи“, сектор „Про-
дължаващи издания“.

 - 1 щ.бр. „Работник, библиотека“ с код по НКПД 44113003, 
категория персонал ПАП, със средно образование, от отдел „Ком-
плектуване на документи на български език“, сектор „Продъл-
жаващи издания“ в 1 бр. „Библиотекар-експерт“, с код по НКПД 
26226002, категория персонал СП, с образователна степен „магис-
тър“/„бакалавър“, в същия отдел и сектор.

3. Считано от 01.03.2013 г.:
 - 1 щ.бр. „Архивист“ с код по НКПД 26216007, категория 

персонал СП, с образователна степен „магистър“/„бакалавър“, от 
направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“, 
отдел „Български исторически архив“ в 1 бр. „асистент/архивист“, 
с код по НКПД 24227081, категория персонал СП, с образователна 
степен „магистър“, в същото направление и отдел.

4. Считано от 01.04.2013 г.:
 - 1 щ.бр. „Доцент, архивист“ с код по НКПД 24227082, ка-

тегория персонал СП, с висше образование, от направление „Ръ-
кописно-документално и книжовно наследство“, отдел „Български 
исторически архив“ в 1 бр. „Ръководител, научна секция“, с код по 
НКПД 12237009, категория персонал „Ръководители“, с висше об-
разование, в същото направление.

5. Считано от 01.08.2013 г.:
 - 1 щ.бр. „Работник, библиотека“ с код по НКПД 44113003, 

категория персонал ПАП, със средно образование от отдел „Читал-
ни“, направление „Библиотечно обслужване“, в 1 бр. „Библиоте-
кар“ с код по НКПД 26225001, категория персонал СП, с образо-
вателна степен „Бакалавър/Професионалин бакалавър“, в същото 
направление и отдел.

6. Считано от 01.11.2013 г., във връзка с оптимизиране рабо-
тата в националните агенции за присъждане на идентификацион-
ни номера, в направление „Национална библиография“ се извър-
шиха следните структурни и кадрови промени:

6.1. Преструктуриране на част от структурните звена в на-
правление „Национална библиография“, както следва: 

   1. Отдел „Библиография и статистика на книги“ – 9 
щатни бройки „Главен библиограф“, категория персонал „Спе-
циалисти“, с образователна степен „магистър“, с код по НКПД 
24327003 – 1щ. бр.

  1.1. Сектор „Библиографско описание“ 
  „Главен асистент/библиограф-експерт“, категория пер-

сонал „Специалисти“, с образователна степен „магистър/бакала-
вър“, с код по НКПД 26226007 – 4 щ.бр.

  1.2. Сектор „Семантична обработка“ 
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  „Библиограф-експерт“, категория персонал „Специ-
алисти“, с образователна степен „магистър/бакалавър“, с код по 
НКПД 26226007 – 2 щ.бр.

  1.3. Сектор „Издания и статистика“ 
  „Библиограф-експерт“, категория персонал „Специ-

алисти“, с образователна степен „магистър/бакалавър“, с код по 
НКПД 26226007 – 2 щ.бр.

  2. Отдел „Библиография и статистика на продължаващи 
издания“ – 3 щ. бр. 

  „Главен библиограф“, категория персонала „Специали-
сти“, с образователна степен „магистър“, с код по НКПД 26227008 
– 1 щ.бр.

  2.1. Сектор „Регистрация на продължаващи издания“ 
„Библиограф-експерт“, категория персонал „Специалисти“, 

с образователна степен „магистър/бакалавър“, с код по НКПД 
26226007 – 2 щ. бр.

6.2. Транформиране на следните длъжности:
   - 1 щ.бр. „Асистент/библиограф-експерт“ с код по 

НДКП 24227081, категория персонал „Специалисти“, с образова-
телна степен „магистър“, от отдел „Библиография и статистика на 
продължаващите издания“, сектор „Присъждане на международен 
идентификационен номер на продължаващи издания“ в 1 бр. „Гла-
вен библиограф, асистент“ с код по НКПД 26227008, категория 
персонал „Специалисти“, с образователна степен „магистър“ в от-
дел „Международни стандартни номера на документи“.

   - 1 щ.бр. „Главен библиограф, гл. асистент“ с код по 
НКПД 26227008, категория персонал „Специалисти“, с образова-
телна степен „магистър“, от отдел „Библиография и статистика на 
продължаващите издания“ в 1 бр. „Главен библиограф“, с код по 
НКПД 26227008, категория персонал „Специалисти“, с образова-
телна степен „магистър“, в същия отдел.

6.3. Беше конституиран отдел „Международни стандартни но-
мера на документи“ със следната структура и щат:

  1.„Главен библиограф/Асистент“, категория персонал 
„Специалисти“, с образователна степен „магистър“, с код по 
НКПД 24327003 – 1 щ.бр. 

  2. Сектор „Национална агенция за присъждане на ISBN“ 
– 2 щ.бр.

   - „Главен асистент/библиограф-експерт“ – отговорник, 
категория персонал „Специалисти“, с образователна степен „ма-
гистър“, с код по НКПД 24227080 – 1 бр. 

   „Библиограф-експерт“, категория персонал „Специ-
алисти“, с образователна степен „магистър/бакалавър“, с код по 
НКПД 26226007 – 1 щ.бр.
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  3. Сектор „Национална агенция за присъждане на ISМN“ 
– 1 щ.бр. 

  „Библиограф-експерт“, категория персонал „Специа-
листи“, с образователна степен „магистър/бакалавър“, с код по 
НКПД 26226007 – 1 щ.бр.

  4. Сектор „Национална агенция за присъждане на ISSN“ 
– задълженията в сектора се изпълняват от „Главен библиограф/
асистент“ от отдел „Международни стандартни номера на доку-
менти“.

 
6.4. Беше направено преместване на следните щатни бройки:
  - 1 щ.бр. „Главен библиограф, асистент“, с код по НКПД 

26227008, категория персонал „Специалисти“, с образователна 
степен „магистър“ от отдел „Библиография и статистика на про-
дължаващите издания“, сектор „Присъждане на международен 
идентификационен номер на продължаващи издания“, в отдел 
„Международни стандартни номера на документи“. 

  - 1 щ.бр. „Библиограф-експерт“, категория персонал 
„Специалисти“, с образователна степен „магистър/бакалавър“, с 
код по НКПД 26226007 от отдел „Библиография и статистика на 
продължаващите издания“, сектор „Присъждане на междунаро-
ден идентификационен номер на продължаващи издания“, в отдел 
„Международни стандартни номера на документи“, сектор „Наци-
онална агенция по издаване на ISMN“.

  - 1 щ.бр. „Главен асистент/библиограф-експерт“ – отго-
ворник, категория персонал „Специалисти“, с образователна сте-
пен „магистър“, с код по НКПД 24227080 от отдел „Библиография 
и статистика на книгите“, сектор „Присъждане на ISBN“ в отдел 
„Международни стандартни номера на документи“, сектор „Наци-
онална агенция по издаване на ISBN“

  - 1 щ.бр. „Библиограф-експерт“, категория персонал 
„Специалисти“, с образователна степен „магистър/бакалавър“, с 
код по НКПД 26226007 от отдел „Библиография и статистика на 
книгите“, сектор „Присъждане на ISBN“, в отдел „Международни 
стандартни номера на документи“, сектор „Национална агенция 
по издаване на ISBN“.

Възрастова структура на персонала
Възрастовата структура на персонала се запазва. Най-мно-

го са служителите от 41 до 55 години – 99, следва групата на 
56–63-годишните – 71 души, от 25- до 40-годишните са 62 бр.,  
над 63 – 21 броя и до 25 години – 4 човека.

През изминалата година не се отчита увеличаване броя на 
служителите от по-младите възрастови групи. 
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 Обучение и квалификация на персонала

А. Брой персонал* по образование и квалификация 

Общо* 242

С висше образование 190

Висше библиотечно – общо

От тях:
- с магистърска степен
- с бакалавърска степен
- със степен „професионален бакалавър“

80

42
10
16

Висше небиблиотечно – общо 110

Висше с библиотечен курс 46

Със средно образование – общо
- от тях с библиотечен курс

52
7

Без средно образование – общо 0
* Отчитат се всички длъжности. 

Б. Брой библиотечен персонал** по образование и квалификация

Общо персонал в Библиотеката
- от тях библиотечен персонал**

245
141

Библиотечен персонал с висше образование
- от тях с библиотечна квалификация

126
126

Библиотечен персонал със средно образование
- от тях с библиотечна квалификация

15
7

** Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф.

В. Проведени квалификационни и обучителни форми 
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 Наци-
оналната библиотека ангажименти за внедряване на програмния 
продукт COBISS.Net и през 2013 г. в Обучителен център COBISS 
бяха проведени следните квалификационни курсове:

От 4 до 8 март – „Използване на софтуера COBISS3/ Ката-
логизация – разширен курс“. Обучението преминаха 12 души.

От 21 до 22 март и от 15 до 17 април – „Използване на соф-
туера COBISS3/ Прехвърляне на записи и сведения за фонда“. 
Обучението преминаха 27 служители. 

От 21 до 22 март и от 18 до 19 април – „Използване на соф-
туера COBISS3/Фонд – продължаващи издания“. Брой преми-
нали обучението – 27 човека.
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От 1 до 5 април – „Използване на софтуера COBISS3/ Ката-
логизация – основен курс“. Обучението преминаха 8 човека.

От 24 до 25 юни – „Изграждане на база данни CONOR.
BG“. Обучението преминаха 10 човека.

От 26 до 28 ноември и от 4 до 6 декември – „Използване на 
софтуера COBISS3/ Набавяне – монографии“. Обучението пре-
минаха 21 човека.

Всички курсисти получиха сертификат за преминат курс на 
обучение.

Качественото изпълнение на посочените дейности изисква 
непрекъсната квалификация на сътрудниците. И през изминалата 
година сътрудници на направление „Библиографско и информаци-
онно обслужване“ взеха участие в различни форуми – ХХІІІ наци-
онална конференция на ББИА, Първа международна конференция 
„Библиосвят“ и др. Ръководителят на направлението взе участие в 
срещата с представители на Web of Science, на която бяха предста-
вени нови възможности на системата. Във връзка с предоставения 
пробен достъп до колекцията Academic Complete на Еbrary всички 
сътрудници на направлението се запознаха с нейните информа-
ционни възможности. Новоназначените двама сътрудници бяха 
обучени за работа с електронния каталог, с базите данни и с целия 
традиционен справочен апарат. Единият от новоназначените сът-
рудници завърши два курса за работа в COBISS – „Прехвърляне 
на записи и данни за фонда“ и „Използване на COBISS Фонд – 
Продължаващи издания“.

По програмата „Аз мога повече“ един сътрудник получи сер-
тификат след завършване на курс за маркетингови проучвания; 
друг сътрудник завърши успешно второ ниво от курса по испан-
ски език. Самостоятелно чрез курс по немски език се обучава тре-
ти сътрудник. 

В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд и на Наредбата за техническа експлоатация на електрооб-
завеждането Никола Грозлеков – техник електрически системи в 
НБКМ, през май 2013 г. премина задължителното ежегодно обуче-
ние по проверка на знанията и присъждане на квалификационна гру-
па, съгласно Правилника за безопасност на труда при електрически-
те уредби и съоръжения в лицензираната фирма „ЛОТ-КОНСУЛТ“ 
ЕООД. Същият представи в служба „Личен състав“ Протокол за ус-
пешно издържан изпит за четвърта квалификационна група. 

На 28.10.2013 г. на основание чл.12, ал. 2 от Наредба № 4/1998 г. 
за обучението на представителите в комитетите и групите по ус-
ловия на труд в предприятията, беше проведено обучение на чле-
новете на Комитета по условия на труд във връзка с организацията 
на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни усло-
вия на труд в Библиотеката. Лектори на обучението бяха предста-
вители на СТМ „Ергомед 22“ ООД. Всички участници в обучение-
то получиха удостоверения за завършено обучение по здравослов-
ни и безопасни условия на труд.

Остава необходимостта от начални и опреснителни компю-
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търни и езикови курсове и от ежегодни семинари в областта на 
трудовоправните въпроси, които да мотивират служителите в ра-
ботата им и да подобрят познанията им в тези сфери.

Финансиране

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е дър-
жавен културен институт с национално значение – второстепенен 
разпоредител с бюджет към министъра на културата на основание 
Закона за обществените библиотеки в сила от 06.07.2009 г., изм. 
ДВ. бр. 68 от 02.08.2013 г. и ПМС № 14 / 31.01.2011 г. за определя-
не на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет 
в Министерство на културата. 

Основната присъща дейност е осъществяване на функциите 
по събиране, обработване, организиране, съхраняване и предоста-
вяне за ползване на български и чужди граждани печатни и други 
произведения, издадени на територията на страната. 

 Щатната численост на НБКМ към 28.02.2013 г. е 245 щ.бр., 
а от 01.03.2013 г. е редуцирана в намаление с 3 щ.бр. и към 
31.12.2013 г. вече е 242 щ.бр. 

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

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

държавния бюджет на РБ за 2013 г., Обн. ДВ. бр.102 от 21.12.2012 
г., а изпълнението с ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението на 
ДБ на РБ за 2013 г. Бюджетите се съставят и одобряват година за 
година, като бюджетната година е в рамките на една календарна 
такава.

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

• Приходи – собствени и привлечени (дарения и финансира-
ния по спечелени проекти), данъци (ДДС) със знак (-), намалява-
щи брутните стойности на плануваните приходи от наеми;

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

тираните разходи.
За 2013 г. по ЗДБ на НБКМ: 
 плановите приходи са 202 000 лв.; 
 плановите разходи са 2 511 376 лв.;
 плановата субсидия е 2 309 376 лв.
В стойността на лимитираните годишни разходи се включва и 

стойността на плановите годишни приходи.
 Отчетността се осъществява на касова и на начислена 

основа, съгласно действащото законодателство в бюджетна-
та сфера: 

  1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън-
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бюджетните сметки и фондове форма В-3 – по параграфи и под-
параграфи на ЕБК за бюджетната година до всяко 4-то число на 
месеца ежемесечен кратък и до всяко 4-то число на месеца, след-
ващ отчетното тримесечие – тримесечен разширен.

  2. Финансов отчет – Оборотна ведомост и Баланс – на 
всяко тримесечие – по счетоводни сметки на синтетично и ана-
литично ниво, съгласно Счетоводната политика на МК, НСчС, 
МСчС и Индивидуалния сметкоплан на НБКМ, утвърден от ди-
ректора – до всяко 4-то число на месеца, следващ отчетното три-
месечие, заедно с Касов отчет В-3 – разширен.

 Прилага се системата на двустранно счетоводство по смет-
ки и параграфи, чрез счетоводен програмен продукт Скиптър i 
– последна версия, на фирма „Ада-Софт“ ООД, обслужващ сче-
товодната отчетност, включително модули В-3, ЕКВА-равнение 
и SALZ. Автоматизирането на дейността обхваща Фактуриране, 
Каса, Счетоводство, Отчитане на Националния библиотечен фонд, 
Изготвяне на отчетите към Министерството на културата с връзка 
към макетите на Министерство на финансите. 

 Във връзка с Финансирането на НБКМ с писмо № 91-00-10 
/ 19.02.2013 г. на Министерство на културата е утвърден бюдже-
тът и месечното разпределение за Национална библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ за 2013 г. Регулярно през годината са ини-
циирани писмени мотивирани искания – уведомителни писма по 
определена структура, за възникнали законови обстоятелства от 
корекции по бюджета на НБКМ, които го превръщат по структура 
в Уточнен план – годишен.

 През 2013 г. са извършени следните корекции по бюджета, 
както следва:

 1. С писмо № 04-06-47/15.ІV.2013 г. – корекция за 4505 
лв. в увеличение частта на разходите от частта на приходите от 
дарения в страната §45-00, §§45-01;

 2. С писмо № 18-0038/18.VІІ.2013 г. – корекция за 
19 200 лв. в увеличение на частта на разходите по §10-00 Издръж-
ка, §§ 10-30 Текущ ремонт от частта на трансферите – субсидия;

 3. С писмо № 04-06-126/29.VІІ.2013 г. – корекция за  
3260 лв. в увеличение частта на разходите от частта на приходите 
от дарения в страната §45-00, §§45-01;

 4. С писмо № 04-06-124/07.VІІІ.2013 г. – вътрешна ком-
пенсирана корекция, непроменяща параметрите на бюджета за 
1860 лв. – в намаление на частта на разходите по §10-00 Издръж-
ка, §§10-20 Разходи за външни услуги и в увеличение на разходите 
по §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, §§02-
05 За изплатени суми за СБКО;

 5. С писмо № 04-06-128/07.VІІІ.2013 г. – вътрешна ком-
пенсирана корекция, непроменяща параметрите на бюджета за 
3130 лв. – в намаление на частта на разходите по §10-00 Издръж-
ка, §§10-20 Разходи за външни услуги и в увеличение на разходите 
по §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, §§02-
05 За изплатени суми за СБКО;
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 6. С писмо № 04-06-153/20.VІІІ.2013 г. – корекция за     
11 335 лв. в увеличение частта на разходите от частта на приходи-
те от дарения в страната §45-00, §§45-01 – 2500 лв. и дарения от 
чужбина §46-00, §§46-70 – 8835 лв. по проект Импакт;

 7. С писмо № 04-06-155/20.VІІІ.2013 г. – корекция във 
връзка с предоставен трансфер на БАН за 2995 лв. в намаление 
на частта на разходите по §10-00 Издръжка, §§10-20 Разходи за 
външни услуги и в увеличение на частта на Трансферите §61-00, 
§§61-02 Предоставени трансфери (-) – 2995 лв.;

 8. С писмо № 04-06-156/19.ІХ.2013 г. – вътрешна ком-
пенсирана корекция, непроменяща параметрите на бюджета за 
1085 лв. – в намаление на частта на разходите по §10-00 Издръж-
ка, §§10-20 Разходи за външни услуги и в увеличение на разходите 
по §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, §§02-
05 За изплатени суми за СБКО;

 9. С писмо № 04-06-194/01.Х.2013 г. – корекция за 3535 
лв. в увеличение частта на разходите от частта на приходите от 
дарения в страната §45-00, §§45-01; 

 10. С писмо № 18-00-57/01.ХІ.2013 г. – вътрешна компен-
сирана корекция, непроменяща параметрите на бюджета за 17 023 
лв. – в намаление на частта на разходите по §10-00 Издръжка, §§10-
20 Разходи за външни услуги с 4504 лв., §§ 10-30 Текущ ремонт с 
12 519 лева и в увеличение на разходите по §51-00 Основен ремонт 
на ДМА с 12 519 лв., §52-00 Придобиване на ДМА, §§ 52-03 Придо-
биване на др. оборудване с 4504 лв., машини и съоръжения;

 11.  С писмо № 18-00-59/01.ХІ.2013 г. – вътрешна компен-
сирана корекция, непроменяща параметрите на бюджета за 3130 
лв. – в намаление на частта на разходите по §10-00 Издръжка, 
§§10-20 Разходи за външни услуги и в увеличение на разходите по 
§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, §§02-05 
За изплатени суми за СБКО;

 12. Корекции по спечелени проекти от МК за увеличение 
от субсидия на § 10-00 Издръжка и сключени договори с Национа-
лен фонд „Култура“ за финансова помощ от 1142 лв. за реализи-
ране на проекта списание „Библиотека“, и във връзка със спечелен 
проект по програмата „Помощ за книгата“ и сключен договор за 
финансова помощ от 1376 лв., и във връзка с Националния култу-
рен календар през 2013 г. и провеждане на изложбата „Летописци 
на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г.“ по повод 
отбелязването на 110-годишнината от обявяването на Илинден-
ско-Преображенското въстание. Съгласно сключените договори, 
проектите са приключени своевременно, разходите са отнесени по 
сметките от група 60 на оборотната ведомост, като същите са на-
длежно оформени и отчетени пред НФК и Дирекция „Нематериал-
но културно наследство“ на МК.

 13. С писмо № 04-06-250/19.ХІ.2013 г. – корекция 
за    360 000 лв. в увеличение на частта на разходите по §10-00 
Издръжка, §§ 10-14, §§10-16, §§10-20 от частта на трансферите 
§61-00, §§61-09 – от субсидия. С тази корекция екипът на Минис-
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терство на културата в лицето на неговия министър, показа своето 
зачитане и уважение към НБКМ и книжнината – нематериалното 
богатство на България.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – Приходи: Анализ на изпълнението на 
приходите:

Постъпилите приходи на Национална библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ към 31.12.2013 г. са в размер на 305 121 лв., което 
представлява 35,83% над утвърдения за 2013 г. годишен размер 
от 224 635 лв., или с 80 486 лв. преизпълнение на приходите над 
плануваните. Съпоставени с отчетените постъпления за същия пе-
риод на 2012 г., приходите бележат ръст от 6,45% или са постъпи-
ли с 18 474 лв. повече. 

Разпределение на приходите по параграфите от ЕБК е както 
следва:

§§24-04 – общо в размер на 120 310 лв., което представлява 
39,43% от общия размер на реализираните приходи. Това са при-
ходи, реализирани от част от основната дейност на културния ин-
ститут:

 * от продажба на читателски карти и услуги на НБКМ –    
105 776 лв.

 * от абонамент на НБКМ – 6444 лв.
 * от специализирани издания на НБКМ – 8090 лв. 

 §§24-05 – приходи от наеми на имущество – 129 428 лв., което 
представлява 42,41% от общия размер на реализираните приходи.

 * Приход от отдаване под наем на 488,20 кв. м от собстве-
ния си недвижим имот, публична държавна собственост в северо-
западната част на НБКМ, приземен етаж за заведение на „Глобал 
Дрийм“ ЕООД; 

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

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

 * Приход от отдаване под наем на определено място на 1-ви 
и партерен етаж в сградата на НБКМ за монтиране на 2 (два) броя 
кафе-машини на „Витест“ ЕООД.

§§25-01 – такси за административни и други услуги и дей-
ности – 52 213 лв., което представлява 17,11% от общия размер на 
реализираните приходи.

§§36-19 – Други неданъчни приходи – 641 лв., което предста-
влява 0,22% от общия размер на реализираните приходи.
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 * Приходът е от предадени вторични суровини: хартия и ме-
тал.

§§37-01 – Внесен ДДС – 19 857 лв. В сравнение със същия 
период на предходната година – внесен ДДС – 4844 лв. 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има едно 
просрочено задължение във връзка с регистрация по ДДС от 
135 968,07 лв. Причините за възникването на задължението са на 
основание направена проверка и издаден ревизионен акт за задъл-
жителна регистрация по ДДС в сила от 2005 г. 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е об-
жалвала ревизионния акт, като е завела дело, което към днешна 
дата вече е приключило. Но въпреки предоставените материали 
съдебното решение е, че Библиотеката трябва да заплати сред-
ствата, описани по акта, решението е окончателно и влиза в сила 
от 04.06.2012 г. Към този момент в Библиотеката няма постъпил 
изпълнителен лист на основание делото. Без изпълнителен лист от 
страна на НАП, Библиотеката не би могла да преведе дължимата 
сума. Това може да стане при връчване на изпълнителен лист, в 
който да бъде изрично указана сумата, срокът и къде да бъде пре-
ведено задължението. Давностният срок е 5 години по закон.

§§37-02 – Внесен данък върху приходите от стопанска дей-
ност на бюджетните предприятия – 674 лв. В сравнение със съ-
щия период на предходната година – внесен данък приходи 4844 
лв., което се дължи на промяната в естеството на отчитане и пери-
одите на внасяне на този вид данък в РБ.

§§45-01 – Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно по-
лучени суми от страната – 14 225 лв., по-големите от които са:

 * Фондация „Америка за България“ – 4500 лв.;
 * Частно начално училище „Светлина“ – 1760 лв.;
 * Аспарух Траянов Велков – 1150 лв.; 
 * Наташа Любомирова Крумова – 1500 лв.;
 * Искра Петрова Куртева – 1500 лв.
§§46-70 Други текущи дарения, помощи и други безвъзмезд-

но получени суми от чужбина – 8835 лв., проектна сума по „Им-
пакт“. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – Разходи: Анализ на изпълнението на 
разходите:

Общият размер на разходите по отчета за касовото изпъл-
нение В-3 на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ към 31 декември 2013 г. е 2 943 849 лв., което представлява 
97,26% от уточнения годишен план от 3 026 738 лв., или 82 889 
лв. икономия в частта на общите разходи. В сравнение със същия 
период на миналата година при годишен размер на касовите раз-
ходи от 2 996 237 лв., намалението на разходите е с 1,75% или с 
52 388 лв.

От структурна гледна точка разпределението на разходите е 
следното:
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§ 01-00 – Заплати
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2013 г. са 

1 767 789 лв., което е 100% от уточнения годишен план и 60% от 
общия размер на разходите. В сравнение със същия период на ми-
налата година, когато разходите за заплати са 1 565 002 лв., увели-
чението спрямо отчета за предходната година е 202 787 лв., което 
въпреки съкратените 3 щатни бройки и редуцирането от 245 на 
242 щатни бройки от 01.03.2013 г., се дължи на 11% увеличение 
на заплатите, считано от 01.01.2013 г. в НБКМ. В обхвата на ми-
нималната РЗ за 2013 г. попадат в НБКМ 37 щатни бройки.

§ 02-00 – Други възнаграждения
Изразходваните средства по отчет към 31.12.2013 г. са         

150 514 лв., което е 81% от уточнения годишен план.
82 412 лв. са изразходвани за нещатен персонал, нает по тру-

дови правоотношения – ПМС № 66/1996 г.; 
29 671 лв. са изразходвани за изплатени възнаграждения по 

извънтрудови правоотношения;
9175 лв. са изплатени за СБКО;
14 039 лв. са изразходвани за изплатени обезщетения за пер-

сонала, с характер на възнаграждение по КТ;
15 217 лв. са изразходвани за изплащане на първите 3 дни 

болнични от работодател на 70%.

§ 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работода-
тели

Изразходваните средства по отчет към 31.12.2013 г. са         
336 719 лв., което е 100% от уточнения годишен план.

 §§05-51 – Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 
Прилага се системата на безналично централизирано разплащане. 
Спазено е съотношението работодател/работник от 60:40. Отчете-
ните разходи са в размер на 216 511 лв.

 §§05-60 – Здравноосигурителни вноски от работодател 
–   отчетените разходи са в размер на 93 017 лв., изчислени при      
съотношение 60:40 от следващите се 8% от осигурителния доход 
на изплатените възнаграждения.

 §§05-80 – Вноски за допълнително задължително осигуря-
ване – изплатените разходи за родените след 1959 г. са в размер на 
27 191 лв.

§ 10 Издръжка
Разходите за издръжка са в размер на 661 551 лв., което пред-

ставлява изпълнение от 93,35% от утвърдения годишен размер и 
са 22,47% от общия размер на разходите. Това са основно разхо-
дите за вода, горива, енергия, външни услуги, материали, книги за 
библиотеките и др.

Най-голям относителен дял спрямо общия размер на извър-
шените разходи за издръжка през 2013 г. имат следните видове 
разходи:

  Ø §§10-14 – учебни и научноизследователски разходи и 
книги за библиотеките – 52 610 лв. или 7,96%;
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  Ø §§10-15 – материали – 56 047 лв. или 8,47%; 
  Ø §§10-16 – вода, горива и енергия – 241 575 лв. или 

36,52%;
  Ø §§10-20 – разходи за външни услуги – 243 824 лв. или 

36,86%.
От тях през 2013 г. са платени към фирма „Доби Прес“ 

ЕООД – сумата от 20 338 лв. за български абонамент, сумата от 
26 720,40 лв. към фирма „Бикам“ ООД за чуждоезичен абона-
мент, сумата от 205,14 лв. за платен чуждестранен електронен 
абонамент към GALE – CENGAGE Learning. През 2013 г. е из-
платена също така и сумата от 65 274,17 лв. по наредените между-
народни валутни преводи за COBISS – кооперирана онлайн биб-
лиографска система и услуги, която се поддържа от Института за 
информационни науки (IZUM) в гр. Марибор, Словения.

  Ø §§10-30 – текущ ремонт – 36 099 лв. или 5,46%;
  Ø §§10-40 – платени данъци, мита и такси – 7490 лв. или 

1,13%;
  Ø §§10-52 – краткоср. командировки в чужбина – 7148 лв. 

или 1,08%;
  Ø §§10-62 – разходи за застраховки – 9777 лв. или 1,48%.
 § 46-00 – Разходи за членски внос – изплатени общо 10 078 

лв., от тях 9468 лв. за членски внос към международните органи-
зации – IFLA; CENL; ISBN; ISSN; ISMN; Европейската библиоте-
ка – The European Library, от тях 610 лв. членство към български 
организации – БИС, ББИА и БИК.

 За капиталови разходи са изразходвани общо 17 198 лв., 
под 1% или едва 0,58% от общия размер на разходите, от които:

§ 51-00 – Основен ремонт на ДМА – 12 519 лв. за ремонт на 
основен водопровод в НБКМ от ЕТ „Васил Костов“;

§ 52-00 – Придобиване на ДМА – 4679 лв. за закупени 3 
броя компютърни конфигурации от СТЕМО ООД.

 Въпреки положените усилия и предприети мерки от страна 
на ръководството, НБКМ остана с неразплатени разходни задъл-
жения към контрагенти от ноември 2013 г. за 33 667,59 лв. и за-
дължения по налични фактури от декември 2013 г. за 23 522,08 
лв., което доведе до обща задлъжнялост от 57 189,67 лв. по сметка 
4010 Задължения към доставчици от страната.

 В края на 2013 г. бе извършена пълна Годишна инвентаризация 
на активите в НБКМ – ДМА, ДНА, Материалните запаси и Готова-
та продукция. Констатираният брак от комисиите бе надлежно доку-
ментално отразен чрез предаване на вторични суровини и чрез пре-
даване на лицензирана фирма за приемане на специфични отпадъци. 

 Също така бе извършен за първи път преглед за Оценка след 
първоначалното признаване на ДМА и НМДА на Балансовите 
активи към 31.12.2013 г. – Обезценка/Преоценка по аналитични 
партиди след първоначалното признаване на ДМА и НМДА в На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, от 
лицензиран оценител при спазването на реда, определен с т. 16.24 
и т. 36. от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. 
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 Предприети бяха всички необходими мерки и постъпки за ус-
коряването и довеждането докрай на получаването на Преактуван 
през Министерски съвет имот в публична държавна собственост 
с площ 10 437 кв.м, находящ се в София, Район „Панчарево“, с. 
Герман, местността Кавгалията, заедно с разположените върху 
него 3 броя сгради (1481 кв.м; 57 кв.м; 1511 кв.м) със застроена 
обща площ 3049 кв.м от Министерството на отбраната за Основни 
книгохранилища на НБКМ, след което да се въведат в експлоата-
ция, етажират и стелажират. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ – Трансфери: Анализ на трансферите:
По § 61-02 – Трансфери между бюджети – предоставени 

трансфери (-)
Сумите, предоставени от Националния културен институт на 

други самостойни бюджети – БАН е 2995 лв. за провеждане на за-
щита за придобиване на научна степен „доктор на историческите 
науки“ на доц. д-р Милкана Бошнакова. На основание на Закона за 
развитието на академичния състав на Република България и Пра-
вилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за 
заемане на академични длъжности в ИИИ – БАН. Предоставеният 
трансфер е на Института по исторически изследвания при БАН за 
провеждане на процедура за защита на научна степен „Доктор“, 
във връзка със заемане на длъжността „Доктор на историческите 
науки“.

По § 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски и 
данъци – Прилага се системата на безналично централизирано 
разплащане, като изразходваните трансферни средства по отчет 
към 31.12.2013 г. са 729 566 лв.

  §§ 69-01 Трансфери за поети ДОД на физически лица – 
150 423 лв.;

  §§ 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО  
– 377 112 лв.;

  §§ 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО – 
153 464 лв.;

  §§ 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО 
– 48 567 лв.

Общата субсидия по Уточнен план е 2 802 103 лв., а по отчет 
2 625 355 лв., компенсаторна сума с прихванато друго финансира-
не от /-/ 13 373 лв. Реализирана бе икономия на бюджетна субси-
дия от 176 748 лв. за 2013 г. 

♦
 Изграждането на цялостната софтуерна система, която 

да обхване входа и изхода на бюджетните, икономическите и 
стопанските процеси и взаимоотношения, и техния контрол, е 
приоритет за ръководството и финансово-счетоводния екип на 
НБКМ. 
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Административно-стопанска дейност

Снабдяване
Снабдяването се извършва чрез заявка от ръководителите на 

отдели след утвърждаване от главния счетоводител.
 
Складово стопанство
Стриктно се изготвят отчет за материалите, влизащи и из-

лизащи от основния склад и склад готова продукция, засечен със 
счетоводството. Участва се в инвентаризацията 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 абонаментът за списание „Библиотека“ на РИО. Изготвят се 
документи за абонамента и неговото разпространение.

Електрически инсталации 
Извършен е ремонт на всички налични ел. уреди от нашата 

компетентност. Измерени са напреженията на трафопоста. Отчи-
тана и протоколирана е консумацията на наемателите. Пожароиз-
вестителната и охранителна инсталация се поддържат абонамент-
но по договор. Поддръжка и ремонт на пет читателски апарата. 
Възстановени са ел. захранвания, повредени от течове на покрива.

Ремонтите се изразяват в подмяна на лум. пури – 325 бр., 
ел. крушки – 50 бр., стартера – 200 бр., ел. контакти – 10 бр., раз-
клонители – 20 бр., ел. ключове – 10 бр., изтеглен ел. проводник 
–  100 м.

Отопление и вентилция (ОВ)
Отстраняване своевременно на течове, периодично обезвъз-

душаване на инсталацията. Авариен ремонт и подмяна на 12 м 
тръби. Периодично обезвъздушаване на инсталацията.

Водоснабдяване и канализация (ВИК) 
Авариен ремонт на захранващ водопровод. Подменени са над 

50 м тръби. Подмяна на глави за батерия – 25 бр., ръкохватки за 
чешма – 26 бр., подменени тоалетни казанчета – 8 бр., подменени 
мивки – 2 бр., смяна на гумички за уплътнение – 15 бр., отпушени 
канали – 22 бр. ремонт на тоалетни казанчета – 42 бр.

Сграден фонд 
Ремонт и подмяна на счупени прозорци. Текуща поддръжка – 

врати 9 бр., шкафове –10 бр., маси – 5 бр., бюра – 12 бр., столове 
– 35 бр. Монтирани бяха 15 брави, 7 бр. дръжки за брави, патро-
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ни за брави – 5 бр., катинари – 6 бр. Ремонт на стая № 63 – БИО 
– изкъртване на стена 4 м2, подмяна на хоризонтален щранг с 6 м 
полипропиленови тръби, монтаж на батерия, мивка, възстановява-
не с мазилка 4 м2, монтаж на керамични плочки 3 м2. Прекарване 
на хоризонтален водопроводен щранг 28 м, от старата телефонна 
централа до стая № 35, подмяна на плочките, батерията и мивката.

В стая № 37 демонтаж, ремонт и монтаж на нестандартна 
мивка с вграден смесител. В отдел „Книгохранение“ – ремонт на 
вертикален захранващ щранг чрез компенсатори и 1 м ПЕ тръба 
за високо налягане. Демонтаж и монтаж на корнизи за пердета. 
Ремонт на 10 прозореца. Сваляне, пране и закачване на пердата в 
читалните и някои стаи. Отделът участва в подреждане на маси, 
пана, столове и други при организиране на изложби, представяне 
на книги, концерти и др., организирани от отдел „Библиотечна   
координация“. Своевременно се премахват всички бракувани ма-
териални активи от коридорите и в пространството зад решетките 
в източната част. 

 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.
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Представяне на двуезичната португалско-
българска книга „Семейни връзки“ от 

бразилската писателка Кларисе Лиспектор 

Представяне на двуезичната стихосбирка 
„Poesía/ Поезия“ на аржентинския поет 
Карлос Витале по повод неговата 60-годишнина

Откриване на изложбата 
„Как ще спреш ти мене – волната...“, 
посветена на 120 години от 
рождението на Елисавета Багряна

Изложба комикси „Des Cases et des Hommes“, 
по случай Дните на популяризиране 

на Валония–Брюксел в София

Тържествена церемония по повод удостояване 
с отличието „Българка на годината 2012“ на името на св. Злата Мъгленска
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Представяне на Документално наследство 
на полк. д-р Стефан Дуньов, съхранявано 

в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ и 

монографията „Д-р Стефан Дуньов – 
живот и дело (1816–1889)“

Представяне на книгата „България и нейният 
народ под османска власт. През погледа на 

англосаксонските пътешественици (1586–1878). 
Откриването на една народност“ от Мишел Лео

Г-н Оливие Лео

Представяне на книгата „Йордан 
Йовков (1880–1937). Летопис на 
неговия живот и творчество“, Т. I
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Тържествено отбелязване 
на Деня на народните будители

Традиционен Коледен концерт 
с участието на студенти от 
Националната музикална 

академия „Проф. Панчо Владигеров“

Г-жа Екатерина Гениева, генерален директор 
на Общоруската държавна библиотека за 

чуждестранна литература „М. И. Рудомино“ в 
Москва, приема почетния знак на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
от проф. д.ф.н. Боряна Христова

Официално честване на 
Деня на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 
и Ден на отворените врати
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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. 7 906 982
2. Набавени библиотечни документи рег. ед 47 447
3. Отчислени библиотечни документи рег. ед. 14
4. Текущо получавани продължаващи издания загл. 1 806
5. Постъпили в библиотеката и разпределени по 

депозитории депозитни екземпляри брой 313 672

6.
Бази данни
 - COBISS BG
 - Дигитална библиотека
 - други локални бази данни

брой записи
брой записи
брой записи

905 986
10 086

829 724
7. Включени в каталозите каталожни картички брой 12 674
8. Регистрирани читатели брой 13 105
9. Посещения на регистрирани читатели брой 366 315

10. Заети библиотечни материали, в т.ч.:  
 - по МЗ и ММЗ рег. ед. 519 675

712

11. Откази на читателите, в т.ч. :
 - по МЗ и ММЗ брой 4 502

214

12.
Информационно обслужване:
 - информационни продукти
 - устни библиографски справки
 - изпратени информационни материали

брой
брой
брой

12 359
8 075
1 362

13.  Реставрирани и консервирани библиотечни 
документи брой листове 20 643

14. Профилактика на фонда лин. м. 105 000

15.
Копия на документи:
 - копия върху хартия
 - дигитални копия

брой листове
брой файлове

516 845
58 629

16. Подвързани библиотечни документи тома 4 312
17. Изложби и друга културна дейност брой 128

18.

Международна дейност:
Участие в международни форуми
 - брой форуми
 - участници
Международен обмен на специалисти
 - от България
 - от чужбина
Международни договори
 - общо
 - нови (подновени)
Участие в международни организации
 - общо

брой

брой

брой

брой

17
17

1

17
1

7

19.
Научна дейност:
 - дисертации и хабилитационни трудове
 - публикувани научни изследвания

брой
брой

1
25

20.
Издания на библиотеката, в т.ч.:
 - печатни
 - електронни

брой
брой

16
16
–

21. Проведени заседания на различните колек-
тивни органи на библиотеката брой 40

22. Щатен състав брой 242

23.

Приходи на библиотеката,
в това число:
 - от субсидия
 - от собствена дейност
 - други

хил. лв.
2 944.0
2 639.0

281.0
24.0

24.

Разходи на библиотеката, в това число:
 - за раб. заплата и възнаграждения 
    в това число на библиотекарите
 - за комплектуване на библиотечни документи
– други

хил. лв.

2 944.0
2 255.0
1 656.0

176.0
513.0
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ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Главен счетоводител  Галина Кралева

ПОКАЗАТЕЛИ
       ОТЧЕТ - в хил. лв.  ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ - в %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7

I.  П Р И Х О Д И – всичко 2733,02 2996,24 2930,47 100,00 100,00 100,00
в това число:
1. Собствени приходи – всичко 196,56 286,65 305,12 7,19 9,57 10,41
от тях:
А. Приходи от дейността 149,46 147,33 173,13 40,85 44,14 50,74
от продажба на читателски карти 72,73 60,04 74,05 19,88 17,99 21,70
от междубиблиотечно заемане 0,50 1,20 3,20 0,14 0,36 0,94
от автоматизирано търсене по библиографски справки 3,90 4,00 5,00 1,07 1,20 1,47
от извършени библиографски справки по ПМС №290/2011 г. 1,60 4,80 5,80 0,44 1,44 1,70
от абонамент на специализирани издания (книжно тяло) 1,68 4,04 6,44 0,46 1,21 1,89
от продадени специализирани издания 3,67 6,67 8,09 1,00 2,00 2,37
от фотоуслуги 1,28 2,00 2,00 0,35 0,60 0,59
от право на преснемане и др.п. 2,60 4,00 4,00 0,71 1,20 1,17
от заснемане със собствен цифров апарат-заемно гише 2,50 3,50 4,50 0,68 1,05 1,32
от ксероксни услуги 56,56 53,88 57,21 15,46 16,14 16,77
от подвръзване в Копирен център (нето) 1,42 0,76 0,00 0,39 0,23 0,00
от външни поръчки в Печатна база (нето) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от продажба на отчислени ДМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от продажба на вторични суровини 0,17 0,24 0,64 0,05 0,07 0,19
от организиране на изложби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от музикални записи 0,10 0,50 0,50 0,03 0,15 0,15
от консервация и реставрация 0,47 1,00 1,00 0,13 0,30 0,29
от ползване на зала 0,28 0,70 0,70 0,08 0,21 0,21
от абонамент на специализирани издания (електронен носител) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Б. Приходи от наеми (нето) 32,0 96,58 108,90 8,76 28,94 31,91
В. Приходи от дарения и спонсорство 13,3 38,35 23,06 3,65 11,49 6,76
Г. Приходи от лихви и курсови разлики 0,08 0,19 0,03 0,02 0,06 0,01
Д. Други приходи 1,6 4,20 0,00 0,04 0,13 0,00
2. Субсидия от бюджета 2536,5 2709,59 2625,35 92,81 90,43 89,59
от тях:
Редовна субсидия от бюджета за заплати и издръжка,вкл.годишни награди 2035,57 2185,69 1885,70 80,25 80,66 71,83
Субсидия - централизирано разплатени осигуровки 494,66 514,99 729,57 19,50 19,01 27,79
Целева субсидия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидия за членски внос за участие в международни организации 6,23 8,91 10,08 0,25 0,33 0,38
IІ.  Р А З Х О Д И – всичко 2733,02 2996,24 2943,85 100,00 100,00 100,00
в това число:
Възнаграждения, осигуровки и обезщетения 1978,58 2026,68 2255,02 72,40 67,64 76,95
За квалификация и преквалификация на персонала 0,00 0,46 4,97 0,00 0,02 0,17
Изплатени суми на служители от СБКО 3,65 7,04 9,18 0,13 0,23 0,31
Комплектуване на библиотечни фондове 110,11 160,22 146,83 4,03 5,35 5,01
Командировки 16,72 19,93 8,95 0,61 0,67 0,31
Материали 31,33 47,34 56,05 1,15 1,58 1,91
Горива 1,60 5,79 6,00 0,06 0,19 0,20
Електроенергия 72,77 103,23 113,40 2,66 3,45 3,87
Топлоенергия 131,26 174,61 117,97 4,80 5,83 4,03
Вода 12,49 19,62 10,20 0,46 0,65 0,35
Телефонни услуги 33,47 34,51 28,08 1,22 1,15 0,96
Пощенски услуги 16,75 9,23 10,00 0,61 0,31 0,34
Транспортни услуги 1,050 0,000 2,91 0,04 0,00 0,10
Наеми 15,16 5,36 1,62 0,55 0,18 0,06
Застраховки 19,20 15,91 9,78 0,70 0,53 0,33
Изложби 3,06 2,00 2,00 0,11 0,07 0,07
Външни услуги, свързани с издателската дейност на НБКМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разходи за градски транспорт (служебно ползване) 1,37 1,71 1,71 0,05 0,06 0,06
Противопожарна охрана 10,92 5,18 3,65 0,40 0,17 0,12
Поддържане на машини, съоръжения и др. 10,83 44,21 21,22 0,40 1,48 0,72
Поддържане на софтуер 0,95 9,79 6,56 0,03 0,33 0,22
Поддръжка и ремонт на хардуер 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поддържане на транспортни средства 1,00 1,00 1,00 0,04 0,03 0,03
Работно облекло и лични предпазни средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Замервания за условия на труд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дератизация/дезинсекция 4,00 1,50 1,50 0,15 0,05 0,05
Посрещане на гости 0,00 0,24 0,90 0,00 0,01 0,03
Придобиване на ДМА 75,14 27,20 3,38 2,75 0,91 0,12
Придобиване на ДНМА 31,47 2,84 1,30 1,15 0,09 0,04
Основен ремонт 0,00 0,00 12,52 0,00 0,00 0,43
Текущ ремонт 0,00 17,36 36,10 0,00 0,58 1,23
Членски внос за участие в нетърговски организации и дейности 6,23 8,91 10,08 0,23 0,30 0,34
Разходи, свързани с конкурси за научни сътрудници 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Профилактични прегледи на персонала 3,64 4,94 2,18 0,13 0,16 0,07
Платени данъци, мита, такси и др.п. 11,83 15,83 7,49 0,43 0,53 0,26
За ползвани външни услуги 113,93 196,00 30,90 4,17 6,54 1,05
За подвързване 0,48 6,00 6,00 0,02 0,20 0,20
Интернет линия 13,20 21,60 14,40 0,48 0,72 0,49
Други 0,83 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
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ПЕРСОНАЛ

1. БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОТЕЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Общо
 – от тях библиотечен персонал*

242
141

Библиотечен персонал с висше образование
 – от тях с библиотечна квалификация

126
126

Библиотечен персонал със средно образование
 – от тях с библиотечна квалификация

15
7

    *Отчитат се длъжностите библиотекар и библиограф

2. СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА* (ПО КАТЕГОРИИ)

Ръководители:
 – от тях академични длъжности
 – от тях жени

17
8

13

Специалисти:
 – от тях академични длъжности
 – от тях жени

162
18

144

Помощен административен персонал:
 – от тях жени

45
38

Техници и приложни специалисти
 – от тях жени

17
11

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

7
1

   *Забележка – без жените в отпуск по майчинство

3. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА*

До 25 години
  – от тях жени

4
1

От 25 до 40 години
  – от тях жени

62
49

От 41 до 55 години
  – от тях жени

99
88

От 56 до 63 години
  – от тях жени

71
59

Над 63 години
  – от тях жени

21
16

    *Забележка – без жените в отпуск по майчинство
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СТРУКТУРНО ЗВЕНО БРОЙ

Общо 242

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“ 14,5

7. Направление „Каталогизация“ 26,5

8. Направление „Библиотечно обслужване“ 40

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 126

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. мяр-
ка

Обем на 
фонда

Набаве-
ни

Отчис-
лени

1. Книги, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед.

1 752 438
–

10 507
1 957 14

 2. Продължаващи издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 1 479 075

–
35 408
29 290

3. Графични документи, в т.ч.
 – в Архива на българската книжнина Рег. ед. 210 083

–
173

–

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

13 094
–

47
–

 5. Печатни музикални документи, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 51 849

–
42
–

6.

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

Рег. ед.
Рег. ед. 
Рег. ед.

41 844

34 778
6 954

112

8

8
–
–

 7. Ръкописи Рег. ед. 5 552 3

8. Архивни документи, в т.ч.
– снимки и портрети Рег. ед. 3 126 329

72 438
349
138

9. Старопечатни, редки и ценни издания Рег. ед. 34 287 57

10. Служебни издания, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 593 135

–
–
–

11.
Автореферати, дисертации, хабилита-
ционни трудове, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина

Рег. ед. 40 728
–

541
540

12. Стандарти и патенти, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 293 269

–
–
–

13. Микроформи Рег. ед. 254 610 –

14.

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

Рег. ед.

Рег. ед.
Загл.

6 619
–

6 619
–

306
177
306

11

15. Издания с брайлов шрифт, в т.ч.
– в Архива на българската книжнина Рег. ед. 4 070

–
6
6

ОБЩО
(без БД с дистанционен достъп) 7 906 982 44 447 14
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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.

8830
1025

903
1142

4329

1431

2. Студенти 3845
3. Други 430

ВСИЧКО регистрирани читатели 13 105
в т.ч.:
 – читатели научни работници
 – читатели жени
 – читатели мъже

2814
7372
5733

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
(ПО ВИД НА ДОКУМЕНТИТЕ)

ВИД ОТЧЕТ

1. Книги 66 720
2. Продължаващи издания 276 466
3. Графични документи 2894
4. Картографски документи 861
5. Печатни музикални документи 772

6.

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

203
203

–
–

7. Ръкописи 1868

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

165 956
1912

9. Старопечатни, редки и ценни издания 821
10. Служебни издания 1237
11. Автореферати, дисертации, хабилитационни трудове 149
12. Стандарти и патенти 40
13. Микроформи 765
14. Електронни документи 56
15. Издания с брайлов шрифт –
16. Служебни (непубликувани) документи 155

ОБЩО 518 963
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БАЗИ ДАННИ

РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ

№ по 
ред

Консервация и 
реставрация

Брой 
листове Профилактика Лин. метри

1. Ръкописи 677
1.Обезпрашаване
1.1Читални зали
1.2 Хранилища

5 600х3 пъти
29 400х3 пъти

2. БИА 7 352
2. Обезпрашаване 
на новонабавени 
библ. документи

3. Ориенталски 5 274
3. Дератизация, 
дезинсекция,
дезинфекция –
4 пъти годишно

4. Старопечатен 3 739

5. Книгохранение 2 890

6. Музикални и карт. 
колекции 554

7. Официални и арх. 
колекции

8. Външни поръчки 157

Общо 20 643 Общо 35 000х3пъти

№ 
по 
ред

БАЗИ ДАННИ Ед. мярка 
бр.

Въведени
2013 г.

Достигнат 
обем

1. COBIB.BG Записи 34 647 905 986

2. Други локални БД Записи 1 305 829 724

3. Дигитална библиотека 955 10 086

 ОБЩО 36 907 1 745 796
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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 3 465 1 10  

Старопечатен 90 7975 4 120 4 428 

Ориенталски 2 235 1 10 16 457 

БИА 1 74 19   472 22 1054 

Книгохранение 1 171 3 40   

Музик. и карт. колекц.  2  311 2 32   

Офиц. и арх. колекц.   

Външни поръчки 3 232   

Общо 102 9463 30 684 42 1939

 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

27

6

9

7
5
2

-

2

3

II. Друга културна дейност брой 66

III. Екскурзии в библиотеката брой 34

ІV. Посещения на изложби и други културни дейности брой 20 200
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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

2930.52996.2

2600.3

305.1286.6196.0

2625.42709.6
2404.3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011 2012 2013

Всичко Собствени приходи Субсидия от бюджета

89.58%

5.91%
3.72%

0.79%

0.00%

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсори
Други приходи Субсидия от бюджета

93%

7%

90%

10%

90%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

2013

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

75,96%
16,35%

6,81%
0,88%

51,39%
33,70%

13,38%
1,53%

56,74%
35,70%

7,56%
0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

2011

2012

2013

Приходи от дейността Приходи от наеми Приходи от дарения и спонсорство Други приходи

2733.0

2996.2

2944.0

2600 2700 2800 2900 3000

2011

2012

2013

1982,2
110,1

534,1
106,61

2034,18
160,22

771,8
30,04

2269,17
146,83

510,65
17,2

0 500 1000 1500 2000 2500

2011

2012

2013

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

68%

5%1%
26%

Разходи за персонала Разходи за комплектуване на библиотечни фондове

Разходи за издръжка Капиталови разходи

2600,3

2733,0

2996,2
2996,2

2944,0

2944,0

1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0

2011

2012

2013

Разходи Приходи

264

5638

245

6388

242

7305

0 2000 4000 6000 8000

2011

2012

2013

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% 78% 79%

21%22%23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013

С висше образование По-ниско от висше

8%2%24%

28%

38%

До 25 г. От 25 до 40 г. От 41 до 55 г. От 56 до 63 г. Над 63 г.

141144
171

101101
79

242245250

0

100

200

300

2011 2012 2013

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)

476 549

599 854

519 675

100 000 300 000 500 000 700 000

2011

2012

2013

55 740

50 831

47 447

45 000 50 000 55 000 60 000

2011

2012

2013

55
1696

65498
2503

17
1022

55255
1646

17
1213

53244
1806

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011

2012

2013

покупка депозит обмен дар общо
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 Набавени продължаващи издания
(заглавия в основен фонд – по език)

Регистрирани читатели 
(образование)

Регистрирани читатели 
(общ брой)

1531
257

148
364

97
48

58
2503

906
185

157
228

65
27

78
1646

1095
168
162

248
46

21 66
1806

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011

2012

2013

български руски др.сл. английски немски френски други общо

13 420 13 385

13 105

2011 2012 2013

7755
5376

289

7489
5561

335

8830
3845

430

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2011

2012

2013

Висше Студенти Други
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Регистрирани читатели 
(по вид читателски карти)

Посещения
(брой)

Междубиблиотечно заемане
(брой поръчки)

5033

8387

5012
8373

4840

8265

1 000 4 000 7 000 10 000

2011

2012

2013

постоянни временни

351 400

366 315

370 108

2011 2012 2013

828
694

867

88 25 41
0

1000

2000

2011 2012 2013

поръчки от други библиотеки за НБКМ поръчки от НБКМ за други библиотеки
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Международно библиотечно заемане
(брой поръчки)

Информационни продукти
(брой)

12 209

11 005

12 359

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

2011

2012

2013

594139

186

271
245

0

100

200

300

400

2011 2012 2013

поръчки от чужбина за НБКМ поръчки от НБКМ за чужбина
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Регионална библиотека „Дора 
Габе“ – Добрич

Регионална библиотека „Никола 
Фурнаджиев“ – Пазарджик

Регионална библиотека „Парте-
ний Павлович“ – Силистра

Регионален исторически музей 
– Кюстендил

Регионален исторически музей 
– Пазарджик

Регионален исторически музей 
– Пловдив

Регионален исторически музей 
– Смолян 

Стопанска академия – Свищов
УНИБИТ
Университет за национално и 

световно стопанство
Университет по хранителни тех-

нологии – Пловдив
Център по българска ономасти-

ка към ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – В. Търново

Югозападен университет „Нео-
фит Рилски“ – Благоевград

Неправителствени 
организации и фондации

ББИА
Българско фармацевтично дру-

жество
Институт „Отворено общество“
„Клуб 8“ ООД
„Корпорация Развитие“ КДА
Македонски научен институт
Музикално общество „Васил 

Стефанов“
Национална общност на бълга-

рите в Хърватия
Общество „Бяло братство“

Дарители на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2013 г.

Дарители на българска 
литература

Държавни и обществени 
институции

Бургаски свободен университет
Бургаски университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“
Българска народна банка
Варненски свободен универси-

тет „Черноризец Храбър“
Дворец на културата – Перник
Дипломатически институт – 

МнВР
Икономически университет – 

Варна
Институт за български език – 

БАН
Институт за изследване на изку-

ствата – БАН 
Институт за литература – БАН
Медицински университет – 

Пловдив
Международен търговски и кул-

турен център „Геопан“ – Бургас
Народен театър „Иван Вазов“
Народно събрание
НАЦИД
Национален археологически ин-

ститут с музей – БАН
Национално сдружение „Рьо-

рих“ България
Нов български университет
Община Добрич
Президентство на Р България
Регионална библиотека „П. Р. 

Славейков“ – Велико Търново
Регионална библиотека „Христо 

Ботев“ – Враца
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Обществен съвет на етнически-
те малцинства

Ощобългарски комитет „Васил 
Левски“

РА „Евромедия“ ООД
Сдружение „Отечествен съюз“
Славянска литературна и артис-

тична академия
Съюз на евангелистките събор-

ни църкви
Тангра ТанНакРа. Общобългар-

ска фондация 
Фондация „Национална и меж-

дународна сигурност“
Фондация „Ханс Зайдел“
Форум „Болгария – Русия“
KPMG „България“

Издателства

Издателство „Аси принт“
Издателство „Арх Либри“
Издателство „Боян Пенев“
Издателство „Валентин Трая-

нов“
Издателство „Дио Мира“
Издателство „Жанет“
Издателство „За буквите – О 

писменехь“
Издателство „Звезди“
Издателство „Карина М“
Издателство „Маре“
Издателство „Милениум“
Издателство „Наука и изкуство“
Издателство „Новата цивилиза-

ция“
Издателство „Панорама“
Издателство „Прозорец“ 
Издателство „Просвета“
Издателство „Рал Колобър“
Издателство „Рондо“
Издателство „Сивас Консултинг“
Издателство „Тонипрес АИ“
Издателство „Факел – Румен Ле-

онидов“
Издателство „Фатум“
Издателство „Фрувег“
Издателство „Хайни“

Издателство „Химера“
Издателство Black Flamingo 

Publishing
Издателство MAGA Welding
Издателство Vagabond Media
Кооперативно-издателска къща 

„Хранително-вкусова промиш-
леност“

Университетско  издателство 
 „Епископ Константин Пре-

славски“ – Шумен

Частни лица

Алекова, Елена
Алтъпармакова, Нина
Ангелов,  Веселин
Ангелова-Пенкова, Ефросина  
Асенов, Бончо   
Басарини, Симеон
Басмаджиян, Арманд
Бойчева, Къна
Василева, Румяна
Ганева, Зорница
Георгиев, Велин  
Данаилов, Стефан
Дараданова, Елена
Делчева, Ружа
Димитров, Божидар
Димитров, Мирослав
Добрев, Иван
Досева, Ива
Драганов, Панайот
Драгова, Надежда
Еленков, Лъчезар
Занова, Станка
Иванов, Иван
Иванова, Пенка
Илиева, Татяна
Йончев, Димитър
Камбарев, Кирил
Каракостова, Румяна
Карауланов, Георги
Клисаров, Петър
Кръстанов, Михаил
Куманова, Александра
Любенова, Надежда
Мангачев, Петко



14
2
Матеев, Матей
Мизов, Максим 
Мирославова, Романьола
Михайлова, Надя
Младенова, Марина
Недялков, Димитър
Нейчева, Светла
Никова, Виолета
Огойски, Петко
Павлова, Ангелина
Палежев, Йордан
Пенкова, Соня
Петков, Орфей
Петров, Владимир
Пиронков, Симеон
Принц Папа Жан – Иван Н. Геор-
 гиев
Радойнова, Диана
Ралчев, Георги
Русев, Калофер
Русев, Панчо
Стефанов, Орлин
Стойнова, Красимира
Тацов, Александър
Тутеков, Свилен
Цветков, Владимир
Шишков, Ангел

Дарители на чуждестранна 
литература 

Обществени организации 
и институции

Атонски манастир „Свети Пан-
телеймон“ – Св. Гора, Гърция

Издателство „Оксфорд“
Издателство „Просвета“ – Рот-

вайл, Германия
Издателство „Просвета“ – Фре-

жюс, Франция
Институт по славянски филоло-

гии – Москва, Русия
Институт за древни ръкописи 

Матанадарам, Армения
Комисия на Руската Федерация 

за ЮНЕСКО

Министерство на културата и 
туризма – Турция

Министерство на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията – София

Национален музей – Сеул
Национална и университетска 

библиотека – Скопие
ПАН-Европейска организация 

на неправителствените орга-
низации към ЕС

Световна будистка конференция 
– Кобе

Софийски университет „Св. Кл. 
Охридски“

Съюз на българските писатели в 
Израел

Тракийски университет – Од-
рин, Турция

Тюркска Академия – Казахстан
Университет – Лозенград, Тур-

ция
Федерация на научно-техниче-

ските съюзи в България
Фондация „Карл Фридрих фон 

Сименс“ – Мюнхен
Фондация Корея – Сеул
Фондация „Фриц Тисен“ – Кьолн
Фондация „Хайнрих Бьол“ – 

Грузия
Японски издателски проект за 

литература
JDP

Частни лица

Азманов, Валерий – Москва, Ру-
сия

Ангелов, Чавдар – София
Андровски, Иво – София
Апостолова, Кева – София
Арделеан, Теодор – Бая-Маре, 

Румъния
Афанасиева, Татяна – Москва, 

Русия
Байдаков, Михаил – Москва, Ру-

сия
Бакладжиева, Ренгин – София
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Баръмова, Мария – София 
Батяйкин, Юрий – Москва, Ру-

сия
Бегунов, Юрий – Санкт-Петер-

бург, Русия
Белохлавек, Александър – Че-

хия
Божкова, Елена – София
Бондаренко, Валентина – Русия
Борисов, Георги – София
Ванчев дьо Траси, Атанас – 

Франция
Варимезов, Димитър – София
Велев, Илия – Скопие, Македо-

ния
Велкова, Сашка; Панайотович, 

Мила – Пирот, Сърбия
Венкова, Стефка Георгиева – 

София
Визиров, Александър – Украйна
Власидис, Владис – Гърция
Внук, Малгожата – Полша
Вучкович, Радован – Белград, 

Сърбия
Вълчев, Величко
Гажев, Иван – Стокхолм
Гечев, Явор – Фондация „Четири 

лапи“ – София
Годси, Кристен – Боудоин, САЩ
Гордиенко, Дмитро – Украйна
Гърков, Христо
Дамянов, Георги – София
Даскалова, Красимира
Денчев, Стоян – София
Деспот, Игор – Загреб
Димчев, Александър – София
Добре, Клаудия – Букурещ, Ру-

мъния
Дундаров, Иван – България
Дроснева, Елка – София
Ефимова, Валерия – Русия
Желязкова, Веселка – София
Заимова, Рая – София
Захариева, Мая – София
Златанова, Румяна – Хайделберг
Иванова, Мария – Никопол, Бъл-

гария
Иванова, Нина – Украйна
Ивентиев, Сергей – Русия

Йерена Пачон, Хуан Мануел – 
Испания

Йончеви, Елка и Росица – София
Йордачи, Константин – Буку-

рещ, Румъния
Каганович, Борис – Русия
Калиганов, Игор – Русия
Караиванов, Никола – Габрово
Каракехайов, Здравко – София
Кацунов, Валери – София
Квиленкова, Елизвета – Молдо-

ва
Керемедчиева, Невяна – София
Кийп, Джон – Швейцария
Кирчев, Йордан – София
Киселиновски, Стоян – Скопие, 

Македония 
Кнайфел, Джон – Мюнхен
Колева-Златева, Живка – София
Комати, Зигрун – Рюселсхайм
Константинова, Юра – София
Копукова, Росица – София
Корниенко, Вячеслав – Украйна
Кочева, Екатерина – Германия
Кошкова, Мария – Братислава, 

Словакия
Крумов, Асен – София
Кръстев, Мито – Русия
Лада, Олег – Русия
Леонтиева, Анна – Москва, Ру-

сия
Лин, Регина – Москва, Русия
Макарова, Ирина – Москва, Ру-

сия
Мангачев, Петко – България
Мечева, Снежина – Лондон
Миклас, Хайнц – Виена
Минев, Стоян – Пазарджик
Минчева – София
Митева, Жанет – София
Мусакова, Елисавета – София
Мюлер, Биляна – София
Наги, Марта – Будапеща, Унга-

рия
Надиш, Вячеслав – Русия
Новага, Марсело – Италия
Павлов, Рангел – София
Панова-Текат, Гергана – София
Пенчев, Владимир – София
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Перацо Барбоса, Ваня – Брази-

лия
Петрек, Валерия – Русия
Петров, Илиян – София
Питасио, Армандо – Италия
Попеску, Анка – Букурещ, Румъ-

ния
Попова, Татяна Г. – Северод-

винск, Русия                                                                                           
Преда, Гавраил – Румъния
Путкарадзе, Тамаз – Грузия
Ракич, Зоран – Белград, Сърбия
Решетников, Леонид – Русия
Рошковска, Л. – София
Рьорл, Борис – Висбаден
Семененко-Басин, Иля – Русия
Симеонов, Иван – Пазарджик
Софрониева, Цвета – Берлин
Сталидис, Константинос – Гър-

ция
Стаменов, Максим – София

Стефанов, Орлин – София
Стоянов, Румен – София
Трибунский, П. А. – Русия
Улунян, Арутюн – Русия
Филипов, Фил – САЩ
Фурнаджиев, Стефан – София
Хаба, Кумико – Токио
Хабланиан, Джина Ан – САЩ
Холец, Роман – Братислава, Сло-

вакия
Цървенковска, Емилия – Ско-

пие, Македония
Чачхалия, Денис – Абхазия
Червенков, Никола – България
Чичу, Георгица – Букурещ, Ру-

мъния
Чухов, Петър – София
Шейхун, Ахмет – Канада
Шнейдер, Владимир – Израел
Янсен, Магда – Дармщат
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Монографии и самостоятелни издания с участието1

на сътрудници на Библиотеката като автори, 
съставители, научни редактори и др.

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно об-
служване : учебник / Елена Янакиева... [и др.] ; обща ред. Ваня Грашки-
на-Минчева ; ред. Красимира Папазова, Надежда Груева. – София : Бълг. 
библиотечно-информ.  асоц., 2013. – 185 с. ISBN 978-954-9837-26-1

Други авт.: Красимира Игнатова, Красимира Папазова, Цветанка 
Панчева.

Kenderova, Stojanka. Brief catalogue of the oriental manuscripts 
preserved in St. St. Cyril and Methhodius National library / comp. by Stoyanka 
Todorova Kenderova and Anka Dimitrova Stoilova ; ed. Stoyanka Todorova 
Kenderova. – Sofia : St. St. Cyril and Methodius National library, 2013. 

 Т. 1: ОR К1–ОR К18, ОR 1–ОR 200. – 2013. – 292 с. ISBN 978-954-
523-133-9

Кирилова, Росица. Приписки в българските старопечатни книги 
(1806–1878) / състав., разчел приписките… – София : Нац. библ. „Св. св. 
Кирил и Методий“, 2013.

Ч. 1: 1806–1850. – 2013. – 182 с. ISBN 978-954-523-138-4 

Минчева, Бояна. Опис на славянските кирилски печатни книги от 
XIX в., съхранявани в колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни 
издания“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – Со-
фия : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. – 334 с. ISBN 978-954-
523-135-3

Функционални изисквания към библиографските записи [Електро-
нен ресурс] : концептуален модел : окончателен доклад на Изследовател-
ската група на ИФЛА за Функционални изисквания към библиографските 
записи / одобрен от Постоянната комисия на Секцията по каталогизация 
на ИФЛА, септември 1997 г. ; прев. на бълг. ез. Виолета Людсканова ; 
ред. на прев. Александра Дипчикова. – Доп. и корекции 2009. – София : 
ББИА, 2013. – 116 с. : pdf . – Описан на 20.02.2014. – Начин на достъп 
(URL):  http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2009-bg.pdf;
http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frbr_2009.pdf

Публикации и доклади на служители 
от Националната библиотека
(научни сътрудници и специалисти)

1 Имената на сътрудници на Библиотеката, които са участвали в публикациите като съавтори 
или с вторична интелектуална отговорност, са отбелязани в библиографските описания с курсив.
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Функционални изисквания към нормативните записи [Електронен 
ресурс] : концептуален модел : окончателен доклад на Изследователската 
група на ИФЛА за Функционални изисквания и номериране на контрол-
ните записи / одобрен от Постоянните комисии на Секцията по катало-
гизация и Секцията по класификация и предметизация на ИФЛА, март 
2009 г. ; прев. на бълг. ез. Силвия Филипова ; ред. на прев. Александра 
Дипчикова. – София : ББИА, 2013. – 64 с.: pdf. –  Описан на: 20.02.2014. 
– Начин на достъп (URL): http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/
frad_2009-bg.pdf ; http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frad_2009.pdf

Трудове на студентското научно общество при Университета 
по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings 
of the Student Scientific Society of the State University od Library Studies 
and Information Technologies / науч. ред. Татяна Дерменджиева. – ISSN 
1314-2526. – Т. 8 (2013). – 672 с.

Шиваров, Стоян. Османотурски документи за историята на Унга-
рия и унгарците ХVІІ–ХІХ век. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 
Методий“, 2013. – 96 с. ISВN 978-954-523-134-6

Статии и студии в периодични издания и сборници

Али, Севдийе. Предварителни бележки върху документите от 60-те 
– 70-те години на ХІХ в. за историята на община Троян. – В: Библиотека-
та – духовността на града : сборник доклади от конференция по случай 
120 години от основаването на библиотека „Наука“, Троян. – Троян : Нар. 
ч-ще „Наука – 1870 г.“, 2013. – ISBN 978-619-90179-1-3. – С. 52–61. 

Вълчев, Христо. Проект за някои по-важни промени в Закона за за-
дължителното депозиране на печатни и други произведения. – В: Библио-
тека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 5 (2013), с. 28–32.

Георгиев, Любомир. The Question of the Other in the reminiscences 
of former pupils of the Bulgarian secondary schools in Thessaloniki and 
Edirne – В: Myths of the other in the Balkans: representations, social practices, 
performances [Електронен ресурс] / еd. by Fotini Tsibiridou & Nikitas 
Palantzas. – Thessaloniki : Univ. of Macedonia, 2013. – С. 115–123. – Опи-
сан на: 23.01.2014. – Начин на достъп (URL): http://www.balkanmyth.com/
publications.html

Георгиев, Любомир. За просветното дело на българите в Одрин и 
мястото на отците възкресенци в него. – В: История. – ISSN 0861-3710. 
– Год. 21, бр. 6 (2013), с. 465–475.

Дерменджиева, Татяна. Книги и издатели в системата ISBN за 
2012 г. : по данни на Национален регистър на издаваните книги в Бълга-
рия. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 1 (2013), с. 11.

Дипчикова, Александра. Универсална десетична класификация 
– съвременни направления в развитието и прилагането им в България 
/ Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова. – В: Библиотека. – 
ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 2–3 (2013), с. 99–108.
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Дипчикова, Александра. Елена Янакиева – библиотекар и библиог-
раф от поколението на промените. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. 
– Год. 20, бр. 5 (2013), с. 6–11.

Карачоджукова, Надя. Приложение на комуникативния формат 
UNIMARC в системата COBISS. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – 
Год. 20, бр. 5 (2013), с. 62–68.

Кендерова, Стоянка. The region of Macedonia in medieval Arabic 
cartography. – В: Balkanistic forum. – ISSN 1310-3970. – Бр. 2 (2013), с. 
11–22.

Също и на адрес: [прегледан 26.02.2014]. http://www.ceeol.com/ aspx/
issuedetails.aspx?issueid=4b30af11-3a34-43a4-9338-fcac1698c3b7&articleId
=ec22010e-fb56-4b41-8d2c-f8808521363c 

Кендерова, Стоянка. Relations entre les peuples de l’Europe Orientale 
et les chrétiens arabes au XVIIe  siècle. Macaire III et Paul d’Alep : Actes du 
Colloque, Bucarest, 2011. – В: Etudes Balkaniques. – ISSN 0324-1654 – Бр. 
4 (2012), с. 181–188.

Кендерова, Стоянка. Deux plans de la ville de Constanţa datant de 1859 
/ Stoyanka Kenderova, Radu Ştefan Vergatti. – В: Revue Roumaine d’histoire. 
– ISSN 0556-8072 – Бр. 3–4 (2011), с. 179–192. 

Кендерова, Стоянка. Иран и неговата история във фонда на Българ-
ската национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Библиоте-
ка. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 1 (2013), с. 12–15.

Кендерова, Стоянка. Правната литература в библиотеката на Осман 
Пазвантоглу. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. (2013), с. 
155–161.

Мусакова, Елисавета. 1150 години от Моравската мисия. – В: ББИА 
онлайн. – ISSN 1314-7285. – Год. 3, бр. 3 (2013), с. 3–5.

Мусакова, Елисавета. Дечанският псалтир. – В: Дечани у светлу ар-
хеографских истраживања. – Београд : Нар. библ. Cpбиjе, 2012. – ISВN 
978-86-7035-280-3. – С. 61–79.

На гребена на вълните или настигнати от прилива : да се ориентира-
ме в променящата се информационна среда : изводи от Доклада на ИФЛА 
за основните насоки на развитие / прев. от англ. Александра Дипчикова. 
– В: ББИА онлайн. – ISSN 1314-7285. – Год. 3, бр. 6 (2013), с. 4–13.

Панчева, Цветанка. Модерната обществена библиотека – създател 
и посредник в разпространението на местни електронни ресурси. – В: 
Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 2–3 (2013), с. 67–77.

Панчева, Цветанка. Феноменът „Световна дигитална библиотека“. 
– В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 5 (2013), с. 74–90.

Петкова, Нона. On the Systematization of Byzantine Gospel Covers: 
About a Rare Type of Precious Box Bindings [Електронен ресурс]. – В: Ниш 
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и Византия  [Електронен ресурс] : XI симпозиум, Ниш, 3–5 jун. 2012 : 
зборник радова. – С. 475–484. – Описан на 26.02.2014. – Начин на достъп 
(URL): http://www.ni.rs/byzantium/doc/zbornik11/PDF-XI/29%20Nona%20
Petkova.pdf

Стоилова, Анка. Декоративни арабографични композиции в Бълга-
рия (Свещени картини-надписи) / Анка Стоилова, Любомир Миков. – В: 
Ислям и народни традиции 5. – София : Институт за етнология и фолкло-
ристика с Етногр. музей, 2012. – (Български фолклор, ISSN 0323-9861 ; 
год. 38, бр. 3–4, 2012). – C. 75–84.

Стоилова, Анка. Заклинания, свързани с арабски писмени паметни-
ци. – В: Ислям и народни традиции 5. – София : Институт за етнология и 
фолклористика с Етногр. музей, 2012. – (Български фолклор, ISSN 0323-
9861 ; год. 38, бр. 3–4, 2012). – C. 85–108.

Тотоманова, Антоанета. Алиса в дигиталния свят: по въпроса за 
книгата през ХХІ век. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 
4 (2013), с. 123–124.

Тотоманова, Антоанета. Мария Капитанова на 70! – В: Библиотека. 
– ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 4 (2013), с. 84–88.

Тотоманова, Антоанета. Препоръки за библиoграфско цитиране на 
информационни ресурси [Електронен ресурс] / Антоанета Тотоманова, 
Ефросина Ангелова-Пенкова. – В: ББИА онлайн [Електронен ресурс]. 
– Год. 3, бр. 1 (февр. 2013), с. 56–57. – Описан на 18.03.2013. – Начин 
на достъп (URL): http://www.lib.bg/publish/broeve/2012/BBIA_N1_2013_
online1.pdf

Тотоманова, Антоанета. Текущата национална библиография на 
България в периода на изменяща се информационна среда. – В: Библио-
тека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 5 (2013), с. 106–128.

Узунова, Елена. Българската ръкописна книга през Възраждането 
(Кратки археографски бележки). – В: Дигиталното настояще и дигитал-
ното бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и техно-
логични въздействия : сборник с научни доклади от научна конференция 
с международно участие, 9–10 апр. 2013 г. –  София : За буквите – О пис-
менeхь, 2013. – ISBN 978-954-2946-64-9. – С. 256–265. 

Ценова, Галина. Природата – извор на знание при опазването на 
книжни колекции [Електронен ресурс] / библиогр. ред. Ефросина Ангело-
ва. – В: ББИА онлайн [Електронен ресурс]. – ISSN 1314-4944. – Год. 3, бр. 
1 (февр. 2013), с. 58–62. – Описан на 12.07.2013. – Начин на достъп: http://
www.lib.bg/publish/broeve/2012/BBIA_N1_2013_online1.pdf

Цокева, Весела. Публикации на доц. д-р Нина Шуманова / биб-
лиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. – В: Библиотека. – ISSN 0861-
847X. – Бр. 2–3 (2013), с. 20-28. 

Янакиева, Елена. Отново за инструментите за научно цитиране. – 
В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 2–3 (2013), с. 51–59.
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Яначкова, Росица. Публикации на доц. д-р Елена Янакиева / биб-
лиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова. – В: Библиотека. – ISSN 0861-
847X. – Бр. 5 (2013), с. 12–22.

Доклади, изнесени на национални 
и международни научни форуми

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиометричен анализ на произве-
денията на Петър Дънов [Електронен ресурс]: доклад от ХХIII национал-
на конференция на ББИА „Ефективността на библиотеките и подго-
товката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще“, София, 
6–7 юни 2013. – Описан на 20.09.2013. – Начин на достъп: http://www.lib.
bg/index.php?option=com_content&task=view&id=816&Itemid=112

Божилова, Камелия. Bulgarian Medical Union – history and documental 
heritage : доклад от Fulbright International Summer Inst. 2013, Правец, 12–
24 авг. 2013. 

Бошнакова, Милкана. Чужди документи за Балканските войни 
1912/1913 г. (Мемоари на сръбски кандидат-офицери в БИА при НБКМ) : 
доклад от Международната научна конференция „100 години Балкански 
войни. Извори и документи“, София, Институт за исторически изследва-
ния, 10–12 ноем. 2013. 

Георгиев, Любомир. За просветното дело на българите в Одрин и 
мястото на отците възкресенци в него : доклад от Научна конференция 
„Ватиканът – Полша – България“, София, Посолство на Република Пол-
ша, 24 окт. 2013.

Георгиев, Любомир. Стефан Дуньов – един потомък на чипровски-
те въстаници в революционния устрем на ХІХ в. : доклад от Национална-
та научна конференция „Националноосвободителните борби ХV–ХІХ в.: 
личност, народ, история“, Чипровци, 7 септ. 2013. 

Дерменджиева, Татяна. Новата система „Регистър на издаваните 
книги в България“ и Националната ISBN агенция : съобщение пред Реги-
оналната среща на балканските агенции за ISBN и ISMN, Белград, 20–21 
май 2013.

Дипчикова, Александра. УДК – инструмент за оперативна съвмес-
тимост на достъпа по съдържание в многоезична мрежова среда [Елек-
тронен ресурс] : презентация пред Международната конференция „Биб-
лиосвят: технологии, ресурси, практики“, София, 26–28 септ. 2013 / 
Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова. – Описан на 25.10.2013. 
– Начин на достъп:  http://www.bic.bg/tl_files/fM_k0001/Presentations/
Aleksandra%20Dipchikova.ppt
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