
СТАТУТ 

НА СЕКЦИЯ ПО КАТАЛОГИЗАЦИЯ КЪМ ББИА 

 

1 Общи положения 

 

1.1 Секцията по каталогизация обединява членове на ББИА по професионален признак. 

1.2 Секцията извършва дейности в следните направления: 

- събира информация за нови международни стандарти и други нормативни документи 

в областта  на библиографското описание, контролните файлове и 

класификационните схеми;     

- предлага стандарти, които трябва да бъдат разработени и внедрени в библиотечната 

практика; 

- предлага експерти за участие в международни проекти, конференции и др.п.; 

- предлага на Управителния съвет състав на работни групи за подготовка на стандарти, 

както и формата и начина за тяхното разпространение. 

- изготвя мнения от името на библиотечната общност по проекти за международни 

стандарти и др. нормативни документи, изпратени за съгласуване до асоциацията. 

 

2 Състав  

 

2.1 Секцията се състои от членове на ББИА, които са специалисти в областта на 

каталогизацията и проявяват интерес към развитието на съвременната теория и практика в 

тази област.  

2.2  Секцията се ръководи от председател и секретар. 

2.3 Председателят и секретарят се избират от членовете на секцията с обикновено 

мнозинство. 

2.3.1 Председателят подготвя плановете и отчетите на секцията, актуализира състава, 

осъществява съгласуването на планираните задачи с ръководството на асоциацията и 

други заинтересувани институции. 

2.3.2 Секретарят следи за спазването на предвидените в плана срокове, своевременно 

сигнализира за възникнали трудности, осъществява контакт между членовете на 

секцията.  

 

3 Дейност 

 

3.1 Оперативната дейност на секцията се осъществява основно чрез координация по 

електронен път.  

3.2   Секцията се събира един път годишно по време на годишната конференция на ББИА. 

3.3  Секцията подготвя отраслови нормативни документи, които не са предмет на дейността 

на ТК-16. 

3.4 Секцията организира обсъждане на проекти за нормативни документи и предлага 

средства за тяхното популяризиране. 

3.5 Секцията предлага решения за актуализация на съществуващи нормативни документи. 

3.6 Секцията съгласува дейността си и участва в определянето на приоритетите в областта по 

стандартизацията с Комитет ТК-16 към Българския институт по стандартизация чрез 

представителя на ББИА в него. 

 

4 Организация 

 

4.1 Работата на секцията се осъществява в съответствие с нейния план и се отчита ежегодно. 

4.2 Заседания на секцията се насрочват в зависимост от оперативните задачи. 


