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През последните десетилетия информационните услуги, 
информационните системи и библиотеките получиха
дългоочакваното признание като жизнено важни елементи на
научноизследователския процес. 
EURASLIC се явява единствена европейска асоциация
представляваща интересите и възгледите на професионалисти

и организации ангажирани
в областта на предо-
ставяне информация за
акванауките.

Регистрирана е през април
1990 г. в Париж, Франция
като асоциация отворена
за цяла Европа, със
собствена банкова сметка
и различни категории
членство.



Главното постижение на срещата е единодушно
съгласие за продължаване на усилията за
изграждане на мрежа за сътрудничество и това се
счита за поставяне началото на асоциацията.

Плимут, 1988.

Групата на библи-
отекарите работещи
в информационната
област за морските
и сладководни
басейни.



По време на предпоследната
конференция в Кил, Германия през
май 2003г. беше образувана още една
общност - Средиземноморска Група
(MEDSIG), която включва
представители на Средиземноморския
план на UNEP, FAO-ADRIAMED, 
Националния център за морски
изследвания в Гърция, Института
Руджиер Бошкович в Харватия и
Института за морски науки в
Андалузия, Испания.

Разширяване на географския обхват.
От втората среща в Париж през 1990г. и официалното
регистриране към Асоциацията се присъединяват
непрекъснато колеги от държавите от бившия Източен блок, 
които в EURASLIC се назовават Европейски държави в
икономически преход (ЕСЕТ).



Членството в Асоциацията е отворено за всички
европейски организации и професионалисти с
интерес към библиотечните и информационни
науки с приложение в областта на акванауките и
сродни дисциплини. Има три вида членство: 
персонално, институционално и асоциирано (за
европейски организации и отделни личности, 
които нямат възможност за плащане на членска
такса или такива, които не са избираеми по
географски причини). Годишните членски такси
се определят от Изпълнителният борд и
одобряват от членовете на Асоциацията.



Услугите, които се предоставят на членовете като част от годишния
членски внос включват:             

Организиране на конференция през две години
Получаване на Euraslic Newsletter - информационно издание, което се

издава два пъти годишно ( април и октомври)
Справочник за членовете (ежегодно актуализиран )
Трудове от конференциите
Уебсайт: www.euraslic.org
Достъп до форума на Euraslic  в уебсайта
Годишни дарения за закупуване на оборудване
Справочник на европейските библиотеки и информационни центрове в

областта на акванауките
Международно библиотечно заемане
Дарения и обмен на дубликати
Представителство в Борда на Euraslic  чрез избран представител на

членовете от съответната държава
Финансова подкрепа за участие в двугодишните конференции на Euraslic 
Подкрепа и консултации от членовете на Борда на Euraslic, напр. за

изготвяне на предложения за проекти, заявления за финансова подкрепа и т. н.
Възможности за обучение



2002 г.
Годишно дарение за
закупуване на
оборудване. 

До сега Бордът е раздал
3 268 евро на библиотеки
в България, Грузия и
Украйна. 



Асоциацията се ръководи от Изпълнителен борд: президент, 
вицепрезидент, изпълнителен секретар, касиер и двама представители

на членовете. Редакторът на инфор-мационното издание Euraslic 
Newsletter, уебсайт мениджърът, архивистът и бившият президент

служат като ad hoc членове, без право на глас. 



Финансиране
Членски внос и дарения от източници

съпричастни към целите й като сдружение с
идеална цел - национални, регионални и
международни организации. 

Най-важната подкрепа - от отделните
членове в много страни, които посвещават
огромно количество време, усилия и ресурси за
осигуряване непрекъснатото развитие на
Асоциацията и мрежата. 

Още от първата среща участниците са
насърчавани да представят институционални и
национални доклади, които след това
публикувани в трудовете на конференциите
служат като уникален непрекъснат запис за
развитието на информационното обслужване в
Европа в областта на акванауките. Тази богата
картина се уголемява и продължава да расте.



Дейности на EURASLIC:
Конференции
Единадесет конференции: в
Плимут, Париж, Лелистад, 
Бременхавен, Гдиня, Валета, 
Атина, Абърдийн, Брест, Кил и
Сплит. 

През май 2007 предстои
провеждане на 12-та двугодишна
конференция под название

"ОТ СЪКРОВИЩАТА НА МОРЕТАТА КЪМ
СЪКРОВИЩАТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ " 
Мястото на провеждане е Карадаг в източната част
на Кримския полуостров.



Библиотеки от EURASLIC 
предлагат условия за обучение
и приемат колеги за работни
визити. В много случаи
резултат от тези посещения са
плодотворни двустранни
споразумения за
сътрудничество.

Обучение / Усъвършенстване на умения



Euraslic Newsletter –
издава се от 1989г. – два
пъти годишно (април и
октомври) и съдържа
информация за дейността
на Асоциацията, кратки
съобщения от общ интерес,
новини и т.н. 

Публикации



Трудовете от
конференциите на Euraslic са
на разположение в пълен текст
(PDF) на уебсайта за
членовете на асоциацията. 

Последното издание е
отпечатано във Варна (Smooth 
Sailing: Crossing the 
boundaries in aquatic sciences 
information management. Eds.: 
S. Bacheva, J. BaronVarley, B. 
Schmidt & A. Varley. 2003,  
Varna: Institute of Oceanology.)

Публикации



Бордът обсъди
“разширяване на профила”
на асоциацията чрез
осъществяване на по-
тесни връзки с други
европейски организации и
чрез изпращане на
представители за участие
в сродни регионални и
интернационални срещи.

Кил, Германия, май 2003 г.

Съвместни дейности



Офисът на IODE (Международен обмен
на океанографски данни и информация)
в гр. Остенде, Белгия



Първата съвместна дейност
предприета от EURASLIC и
IODE бе първият курс на
обучение по мениджмънт на
морска информация проведен
в офиса на МОК за IODE от 13 
до 24 март 2006г. 

По време на курса се проведоха дискусии относно проекта
ODINECET (Мрежа за океанографски данни и информация за
европейските държави в икономически преход) и бе изготвен
работен документ. Непосредствено след курса се състоя среща за
стартиране (kick-off meeting) на проекта (Остенде, 25 март 2006).



ODINECET има за цел
подпомагане на морските
библиотеки от
европейските държави в
икономически преход. В
този смисъл проектът се
фокусира основно
(понастоящем) върху
мениджмънта на морска
информация. 

Управлението на морски данни може да бъде включено на
следващ етап в бъдеще. 



Както израства Европа, така расте и EURASLIC –
една успешна и непрекъснато усъвършенстваща се регионална
организация - единствената, която откликва на нуждите на
морските библиотеки и информационни центрове в Европа.

Европа е голяма и разширяваща се територия - EURASLIC има
вече повече от 100 членове от 28 европейски държави и

държави граничещи с региона.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОБЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


