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ССъвременноъвременно вижданевиждане заза ролятаролята нана
националнитенационалните библиотекибиблиотеки

•• ОтговорностиОтговорности::
•• СъбиранеСъбиране ((нана основатаосновата нана законзакон заза задължителнотозадължителното
депозиранедепозиране) ) нана националнатанационалната издателскаиздателска продукцияпродукция
((печатнапечатна ии електроннаелектронна), ), нейнотонейното каталогизиранекаталогизиране ии
опазванеопазване;;

•• ОрганизиранеОрганизиране нана централизираницентрализирани службислужби ((националнанационална
библиографскабиблиографска агенцияагенция, , справочнасправочна, , МЗСМЗС) ) директнодиректно илиили
чрезчрез другидруги библиотечнибиблиотечни ии информационниинформационни институцииинституции;;

•• ОпазванеОпазване ии пропагандиранепропагандиране нана писменотописменото културнокултурно
наследствонаследство нана нациятанацията;;

•• ИзгражданеИзграждане нана представителнапредставителна колекцияколекция отот чуждестранничуждестранни
изданияиздания

•• ПодкрепаПодкрепа нана националнатанационалната културнакултурна политикаполитика
•• НационаленНационален форумфорум нана международнимеждународни програмипрограми ии проектипроекти

www.ifla.org/VII/s1/index.htmwww.ifla.org/VII/s1/index.htm



ККонференцияонференция нана директоритедиректорите нана националнитенационалните
библиотекибиблиотеки вв ЕвропаЕвропа -- CENLCENL

•• ПозицияПозиция вв световнотосветовното международномеждународно сътрудничествосътрудничество
•• ОсновниОсновни темитеми нана интересинтерес::

•• ХармонизацияХармонизация ии обновяванеобновяване нана националнатанационалната
библиотечнабиблиотечна политикаполитика

•• ПрилаганеПрилагане нана новинови информационниинформационни технологиитехнологии вв
библиотекитебиблиотеките

•• СтандартизацияСтандартизация нана структуратаструктурата нана даннитеданните ии интерфейсаинтерфейса
заза комуникациякомуникация вв европейскатаевропейската библиотечнабиблиотечна мрежамрежа

•• ОпазванеОпазване ии консервацияконсервация нана найнай--важнитеважните библиотечнибиблиотечни
колекцииколекции вв ЕвропаЕвропа..

www.cenl.orgwww.cenl.org



ККонференцияонференция нана директоритедиректорите нана националнитенационалните
библиотекибиблиотеки CDNLCDNL

ОбединяваОбединява няколконяколко регионалнирегионални асоциацииасоциации нана
националнитенационалните библиотекибиблиотеки::

•• CDNLAO  CDNLAO  -- АзияАзия ии ОкеанияОкеания
•• ABINIA ABINIA –– ЛатинскаЛатинска АмерикаАмерика
•• SCANULSCANUL--ECS ECS –– ИзточнаИзточна, , ЦентралнаЦентрална ии ЮжнаЮжна АфрикаАфрика
•• CENL CENL -- ЕвропаЕвропа
ПовечеПовече информацияинформация::

www.nla.au/initiatives/meetings/cdnlwww.nla.au/initiatives/meetings/cdnl
www.consorcio.bn.br/cdnl/index.htmwww.consorcio.bn.br/cdnl/index.htm



ПромениПромени вв структуратаструктурата нана ИФЛАИФЛА ии значениетозначението
имим заза националнитенационалните библиотекибиблиотеки

•• 22005 005 -- ЗакриванеЗакриване нана ПрограмитеПрограмите нана ИФЛАИФЛА заза
УниверсаленУниверсален библиографскибиблиографски контролконтрол ии
международенмеждународен MARC (UBCIM) MARC (UBCIM) ии УниверсаленУниверсален потокпоток
отот данниданни ии телекомуникациителекомуникации (UDT)(UDT)

•• НоваНова основнаосновна дейностдейност -- ОбединениеОбединение нана ИФЛАИФЛА ии
CDNLCDNL заза библиографскибиблиографски стандартистандарти (IFLA(IFLA--CDNL CDNL 
Alliance for Bibliographic Control Alliance for Bibliographic Control -- ICABSICABS))

•• ПодробностиПодробности заза целитецелите, , задачитезадачите ии стратегическитестратегическите
плановепланове нана обединениетообединението::

http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htmhttp://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm



ЗначениеЗначение нана новотоновото обединениеобединение

•• ..осигуряваосигурява институционалнаинституционална ((вклвкл. . финансовафинансова) ) подкрепаподкрепа
нана единедин отот основнитеосновните приоритетиприоритети нана ИФЛАИФЛА –– ““развитиеразвитие нана
стандартистандарти, , ръководстваръководства ии добридобри практикипрактики””;;

•• ..попо тозитози начинначин подкрепяподкрепя ии другидруги направлениянаправления нана
професионалнатапрофесионалната дейностдейност : : споделянесподеляне нана
информационниинформационни ресурсиресурси, , неограниченнеограничен достъпдостъп додо
информацияинформация, , представителствопредставителство нана библиотекитебиблиотеките нана
пазарапазара нана технологиитехнологии, , развитиеразвитие нана професионалнипрофесионални
уменияумения;;

•• основнитеосновните библиотекибиблиотеки ((нареченинаречени ““основниосновни партньорипартньори””) ) 
поематпоемат конкретниконкретни ангажиментиангажименти



ДейностДейност нана обединениетообединението презпрез последнитепоследните дведве
годинигодини

•• ККонференциионференции
АрхивиранеАрхивиране нана информационниинформационни ресурсиресурси отот ИнтернетИнтернет

Archiving web resources: international conferenceArchiving web resources: international conference
National Library of Australia, Canberra 9 National Library of Australia, Canberra 9 -- 11 November 200411 November 2004

http://www.nla.gov.au/webarchiving/about.htmlhttp://www.nla.gov.au/webarchiving/about.html

МеждународнаМеждународна конференцияконференция ““UNIMARC UNIMARC ии приятелиприятели
International Conference UNIMARC & Friends: charting the new International Conference UNIMARC & Friends: charting the new 
landscape of library standardslandscape of library standards
Lisbon, Portugal, 20Lisbon, Portugal, 20--2121 March 2006 March 2006 
http://unimarc.bn.pt/http://unimarc.bn.pt/



ОтговорностиОтговорности нана отделнитеотделните националнинационални
библиотекибиблиотеки

НационалнатаНационалната библиотекабиблиотека нана АвстралияАвстралия
-- развитиеразвитие нана стратегиистратегии заза библиографскибиблиографски контролконтрол ии контролконтрол
нана информационниинформационни ресурсиресурси ии осигуряванеосигуряване нана бъдещибъдещи
договореностидоговорености вв тазитази областобласт;;
изследванеизследване ии развитиеразвитие нана методиметоди заза архивиранеархивиране нана уебуеб
базиранибазирани публикациипубликации чрезчрез претърсванепретърсване нана световнатасветовната
мрежамрежа;;
изследователскаизследователска работаработа вв областтаобластта нана осигуряванетоосигуряването нана
съхраняванетосъхраняването нана електронниелектронни ресурсиресурси ((напримернапример, , 
автоматичноавтоматично установяванеустановяване нана остаряванетоостаряването нана форматитеформатите
заза съхраняванесъхраняване нана материалиматериали ии предизвикванепредизвикване нана
прехвърлянетопрехвърлянето имим нана новинови форматиформати).).



БританскатаБританската библиотекабиблиотека ((British library)British library)

ПоддържанеПоддържане ии развитиеразвитие нана стратегическиястратегическия документдокумент
ФункционалниФункционални изискванияизисквания къмкъм библиографскитебиблиографските записизаписи. . 
РаботаРабота попо прилаганетоприлагането нана моделамодела FRBR FRBR припри развитиеторазвитието
нана софтуерсофтуер заза автоматизираниавтоматизирани библиотечнибиблиотечни системисистеми..
Functional Requirements for Bibliographic Records Final Functional Requirements for Bibliographic Records Final 
report. report. (FRBR)1998. viii, 136 p. (IFLA UBCIM Publications(FRBR)1998. viii, 136 p. (IFLA UBCIM Publications, , 
New Series, v. 19) ISBN 3New Series, v. 19) ISBN 3--598598--1138211382--XX

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdfhttp://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf



ББританскатаританската библиотекабиблиотека ((British library)  (2)British library)  (2)

•• ПоддръжкаПоддръжка нана работнатаработната групагрупа, , изработващаизработваща новнов документдокумент --
ФункционалниФункционални изискванияизисквания ии стандартнистандартни номераномера заза контролнитеконтролните
записизаписи ((FRANAR FRANAR -- Functional requirements and Numbering of Functional requirements and Numbering of 
Authority Records)Authority Records)
http&//www.ifla.org/VII/d4/FRANARhttp&//www.ifla.org/VII/d4/FRANAR--ConceptualConceptual--MM--DraftDraft--e.pdfe.pdf

•• РаботаРабота попо разработванеразработване нана МеждународенМеждународен стандартенстандартен номерномер заза
контролниконтролни данниданни, , предназначенпредназначен заза идентифициранеидентифициране ии
обединяванеобединяване нана обектиобекти, , независимонезависимо отот възприетитевъзприетите нана
националнонационално нивониво основниосновни точкиточки заза достъпдостъп вв контролнитеконтролните записизаписи
((ISADN ISADN -- International Standard Authority Number)International Standard Authority Number)



ГерманскатаГерманската библиотекабиблиотека ((Die Deutsche Bibliothek)Die Deutsche Bibliothek)

•• РаботаРабота попо проектпроект заза обединяванеобединяване нана контролнитеконтролните файловефайлове нана
именатаимената нана лицалица отот библиографскитебиблиографските описанияописания нана
БиблиотекатаБиблиотеката нана КонгресаКонгреса нана САЩСАЩ ии ГерманскатаГерманската библиотекабиблиотека ии
свързванетосвързването нана общатаобщата базабаза данниданни сс библиографскитебиблиографските записизаписи
нана БиблиотекатаБиблиотеката нана КонгресаКонгреса --
VIAF VIAF -- Virtual International Authority FileVirtual International Authority File

•• ПоддръжкаПоддръжка нана СекциятаСекцията попо каталогизациякаталогизация нана ИФЛАИФЛА вв работатаработата
йй попо развитиеторазвитието нана международнитемеждународните стандартистандарти заза
библиографскобиблиографско описаниеописание ((ISBDISBD))

•• ОрганизационнаОрганизационна поддръжкаподдръжка нана секретариатасекретариата нана ICABSICABS вв
структуратаструктурата нана библиотекатабиблиотеката



БиблиотекатаБиблиотеката нана КонгресаКонгреса нана САЩСАЩ ((Library of Library of 
Congress)Congress)

•• ОтговорностОтговорност заза развитиеторазвитието нана форматаформата MARC21 MARC21 ии неговитенеговите
производнипроизводни въввъв форматформат XMLXML

•• ВръзкиВръзки ии наблюдениенаблюдение нана развитиеторазвитието нана стандартизациятастандартизацията нана
постояннипостоянни идентификаториидентификатори нана обектиобекти вв ИнтернетИнтернет



НационалнатаНационалната библиотекабиблиотека нана ПортугалияПортугалия

•• ПоддръжкаПоддръжка ии развитиеразвитие нана обменнияобменния форматформат
UNIMARCUNIMARC. . СедалищеСедалище нана ПостояннияПостоянния комитеткомитет заза
UNIMARCUNIMARC

•• РаботаРабота попо изследванияизследвания вв посокапосока нана подобренияподобрения вв
достъпносттадостъпността ии многократнотомногократното използванеизползване нана
даннитеданните въввъв форматитеформатите UNIMARC UNIMARC ии MARC21 MARC21 чрезчрез
представянетопредставянето имим вв XMLXML

•• ОрганизацияОрганизация ии провежданепровеждане нана конференциятаконференцията заза
UNIMARCUNIMARC



КралскатаКралската библиотекабиблиотека нана ХоландияХоландия ((Koninklijke Koninklijke 
Bibliotheek)Bibliotheek)

•• ИзследванияИзследвания нана изискванияизисквания ии условияусловия заза дългосрочнодългосрочно
архивиранеархивиране нана електронниелектронни ресурсиресурси

•• ИзследванеИзследване нана възможноститевъзможностите заза прехвърлянепрехвърляне нана архивираниархивирани
ресурсиресурси върхувърху новинови носителиносители вв бъдещебъдеще ((стратегиистратегии, , методикаметодика, , 
стандартистандарти))



РазвитиетоРазвитието нана изследваниятаизследванията вв областтаобластта нана
стандартизациятастандартизацията нана библиографскиябиблиографския контролконтрол ии
контролаконтрола върхувърху информационнитеинформационните ресурсиресурси ии
възможноститевъзможностите заза използванеизползване нана НароднатаНародната
библиотекабиблиотека

•• РазвитиетоРазвитието нана информационнитеинформационните технологиитехнологии ии процеситепроцесите нана
интеграцияинтеграция вв световенсветовен мащабмащаб изискватизискват всевсе попо--голямаголяма
стабилностстабилност ии отговорностотговорност припри извършванеизвършване нана конкретниконкретни
изследванияизследвания заза технологичнотехнологично сътрудничествосътрудничество

•• НеобходимоНеобходимо ее консолидиранеконсолидиране нана участиетоучастието нана представителипредставители
отот всичкивсички заинтересуванизаинтересувани странистрани, , коетокоето сесе осигуряваосигурява вв рамкитерамките
нана международнитемеждународните организацииорганизации

•• СаматаСамата изследователскаизследователска работаработа ии работатаработата попо съставянесъставяне нана
нормативнинормативни документидокументи изискваизисква финансовафинансова подкрепаподкрепа ии
организационниорганизационни рамкирамки, , коитокоито саса попо силитесилите нана големиголеми структуриструктури
катокато националнитенационалните библиотекибиблиотеки



РазвитиетоРазвитието нана изследваниятаизследванията вв областтаобластта нана
стандартизациятастандартизацията нана библиографскиябиблиографския контролконтрол ии
контролаконтрола върхувърху информационнитеинформационните ресурсиресурси ии
възможноститевъзможностите заза използванеизползване нана НароднатаНародната
библиотекабиблиотека (2)(2)

•• ПримерПример заза извършенотоизвършеното досегадосега вв нашатанашата странастрана ее опитаопита дада сесе
създадесъздаде НационалнаНационална комисиякомисия попо каталогизациякаталогизация къмкъм СБИРСБИР

•• ТрудностиТрудности::
–– липсалипса нана достатъчнодостатъчно информацияинформация
–– невъзможностневъзможност дада сесе осигуриосигури работноработно времевреме
–– невъзможностневъзможност дада сесе разпространяватразпространяват готовитеготовите материалиматериали
–– липсалипса нана средствасредства заза издателскаиздателска дейностдейност ии дрдр..



ДейностДейност нана сътрудницитесътрудниците нана НароднатаНародната библиотекабиблиотека

•• ПреводПревод нана международнимеждународни стандартистандарти
МеждународенМеждународен стандартстандарт заза библиографскобиблиографско описаниеописание нана
електронниелектронни ресурсиресурси
МеждународенМеждународен стандартстандарт заза библиографскобиблиографско описаниеописание нана
некнижнинекнижни материалиматериали

http://www.lib.bg/standarti.htmlhttp://www.lib.bg/standarti.html

МеждународенМеждународен стандартстандарт заза библиографскобиблиографско описаниеописание -- общобщ
((ISBD(G)ISBD(G)

МеждународенМеждународен стандартстандарт заза библиографскобиблиографско описаниеописание нана
продължаващипродължаващи ресурсиресурси ((ISBD(CR)ISBD(CR)



ДейностДейност нана сътрудницитесътрудниците нана НароднатаНародната библиотекабиблиотека
(2)(2)

•• ПреводПревод нана международнимеждународни форматиформати
РъководствоРъководство заза UNIMARCUNIMARC: : библиографскибиблиографски форматформат попо проектпроект нана
СБИРСБИР ии ОтвореноОтворено обществообщество

http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/index.htmlhttp://www.lib.bg/prevodi/unimarc/index.html
MARC21 Lite : MARC21 Lite : ФорматФормат заза машинночетимимашинночетими библиографскибиблиографски
записизаписи вв сътрудничествосътрудничество ии попо проектпроект нана КатедратаКатедрата попо
библиотекознаниебиблиотекознание, , научнанаучна информацияинформация ии културнакултурна политикаполитика
припри СУСУ ““СвСв. . КлиментКлимент ОхридскиОхридски””

•• ЗадочноЗадочно участиеучастие вв работатаработата нана поредицатапоредицата отот МеждународниМеждународни
конференцииконференции нана експертиексперти заза МеждународниМеждународни правилаправила заза
каталогизациякаталогизация ((IMEIME--ICCICC) ) -- БерлинБерлин 2005, 2005, БуеносБуенос АйресАйрес 2004, 2004, 
КайроКайро 2005, 2005, СеулСеул 2006, 2006, ДърбанДърбан 20072007



ДейностДейност нана сътрудницитесътрудниците нана НароднатаНародната библиотекабиблиотека
(3)(3)

•• ПовечеПовече информацияинформация::

http://www.ddb.de/standartisierung/pdf/http://www.ddb.de/standartisierung/pdf/
statement_bulgarian_sept05.pdfstatement_bulgarian_sept05.pdf

http://www.ddb.de/standartisierung/pdf/glossary_http://www.ddb.de/standartisierung/pdf/glossary_
bulgarian.pdfbulgarian.pdf



ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

•• ННЕОБХОДИМОЕОБХОДИМО ЕЕ ДЕЙНОСТТАДЕЙНОСТТА НАНА НАЦИОНАЛНАТАНАЦИОНАЛНАТА
КОМИСИЯКОМИСИЯ ПОПО КАТАЛОГИЗАЦИЯКАТАЛОГИЗАЦИЯ ДАДА ПРОДЪЛЖИПРОДЪЛЖИ ИИ ДАДА
СЕСЕ РАЗШИРИРАЗШИРИ

•• НЕОБХОДИМОНЕОБХОДИМО ЕЕ НАРОДНАТАНАРОДНАТА БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА ДАДА
ПОЛУЧАВАПОЛУЧАВА ПОДКРЕПАПОДКРЕПА ЗАЗА ДЕЙНОСТТАДЕЙНОСТТА СИСИ ПОПО
СТАНДАРТИЗАЦИЯТАСТАНДАРТИЗАЦИЯТА НАНА БИБЛИОГРАФСКИЯБИБЛИОГРАФСКИЯ КОНТРОЛКОНТРОЛ
ИИ КОНТРОЛАКОНТРОЛА НАНА ИНФОРМАЦИОННИТЕИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИРЕСУРСИ ИИ ЗАЗА
УЧАСТИЕТОУЧАСТИЕТО СИСИ ВВ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието


