XXVІІІ Национална конференция
„Българското книжовно наследство –
част от европейското културното пространство“
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, 07 – 08.06.2018 г.

Информационни нужди
на съвременния потребител:
 качествена и достъпна информация;

 съчетаване на различна по вид информация;

 динамична информация;

 развиване на новите технологии, но без
подценяване на традиционното обслужване.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА НБИВ

ЧАСТ ОТ ПОРТАЛ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

Финансиран от Програма BG08 „Културно наследство и
съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство
Стойност на проекта: 586,779 евро
Бенефициент: Община Пловдив
Цел на проекта: дигитализация на 50 хиляди непоказвани единици
Партньорите по проекта получават техника и общ онлайн портал

Участници

ПРИДОБИТА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ BG08
*скенер, формат A0, на френската фирма i2S, с
който ефективно се сканират обекти с големи
размери (карти и графични издания),
дигитализацията на които до момента беше
невъзможна;
*DSLR фотоапарат, скенер А4, мощен
компютър за графична обработка и др.

i2S SupraScan Quartz A0 параметри:

Сканиран размер: DIN A0; до 1250 x 870mm
Макс. резолюция: А0 – 300 dpi / А1 – 400 dpi / A2 – 600 dpi
Файлови формати: TIFF (uncompressed, LZW, JPEG, RLE or ZIP), BMP, PDF, JPEG, JPEG2000 or PNG.
Време за сканиране: 22,5 сек. за формат А0

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА НБИВ –
част от портал „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“

НАЧАЛЕН ЕТАП
1) Община Пловдив, като бенефициент по проекта, определя основните
изисквания към софтуера и избира изпълнител – фирма „Лирекс“.
2) Съгласно подписан от двете страни договор, започва разработването
на портала на базата на софтуерен продукт SharePoint на Microsoft.
3) Отделните институции, партньори по проекта, контактуват с
изпълнителя, като се уточняват специфичните изисквания към
софтуера. Това става в рамките на вече договорените основни
характеристики.
ЦЕЛ плътно приближение до утвърдените световни практики и
извличане максимума от възможностите на разработвания продукт

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА НБИВ –
част от портал „Дигитално културно-историческо
наследство на Община Пловдив“

ВАЖНИ МОМЕНТИ
 Уточняване на всички необходими инструменти,
които потребителите да имат на разположение;
 оптимизиране на административната част на
системата, за да може въвеждането и
администрирането на данни да е максимално
облекчено;
 уточняване на техническите параметри на
файловете за уеб и създаване на съдържание,
успоредно с дейностите по дългосрочна
дигитализация;

Дигитална библиотека на НБИВ –
Начална страница с достъпните колекции

 стратегия за съответствие на стандартите за метаданни;
 проучване на софтуера, на който се базира платформата.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА
Основни предимства на платформата










Възможно най-широк кръг потребители;
съвременен дизайн, удобен интерфейс;
режим на визуализация за мобилни устройства;
интегрирано търсене от всички участващи институции;
разграничени равнища за достъп до системата;
потребителите формират персонални виртуални
колекции, представляващи списъци с подбрани обекти;
двуезичен интерфейс – български и английски (BG, EN);
гъвкава и удобна административна част;
възпроизвеждане на различни файлове: изображения,
3D модели, виртуални разходки, видео, аудио.

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

До момента пълнотекстово представени 155 (преобладаващо пловдивски) заглавия
от периода 1878 – 1944 г.

сп. „ГУСЛА“ (1891)

в-к „Нашето първо изложение“
(1891–1892)

сп. „Чистобългарска наковалня за
сладкодумство“ (1878–1879)

КНИГИ
Колекция, която предстои да се развива.
До момента са представени устави на
професионални организации от Пловдив, както и
Органически устав на Източна Румелия от 1879 г.
Предстои да се покажат палеотипи, славянски
първопечатни издания и първите печатни книги на
български език от ХVI до края на ХVIII век,
българска възрожденска книжнина, още устави на
професионални организации от Пловдив, първи
издания на класиците на българската и чужда
литература, първи преводи, книги със старинна и
оригинална подвързия и отпечатани по особен начин,
издания с необикновен формат.
Устав и Правилник за вътрешния ред на
Пловдивското певческо дружество (1901)

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
Колекцията Графични издания – 132 бр.
оригинални картини, листова графика, проекти
на монументални произведения.
Подколекцията Проекти на монументални
произведения представя 95 обекта на
художниците Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо
Пиронков, Анастасия Кметова.

Проект на сграфито „Орфей“– Пловдив, ул. „Съборна“
(худ. Димитър Киров, реализиран през 1972 г.)

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ
За момента са достъпни 14 карти.
Ценна е най-старата карта на България, съставена от
българин и отпечатана на български език – „Карта на
сегашная Болгария, Тракия, Македония и на
принадлежащите земли” издадена от Димитър хаджи
Руссет в Страсбург, 1843 г.
Особен интерес представляват „Карта на санджак
Филибе" от 1819 г. и 1876 г., „План на град Пловдив и
околността", 1827 г., „План г. Филиппополя" от 1878 г.,
Планове на град Пловдив от Йосиф Шнитер и др.

Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония
и на принадлежащите земли (1843 г.)

РЪКОПИСИ
*Ще обогатяваме колекция Ръкописи
*Ще развиваме ръкописна колекция в
НАБИС РЕПОЗИТОРИУМ

Към момента са
представени:
95 славянски ръкописа
в хронологичен обхват
12–18 в.
Предстои да се
добавят:
42 бр. (13–18 век);
19 бр. (19 век)

Марковски псалтир, 1638 г.

АРХИВИ
Към момента могат да бъдат
разгледани пълнотекстово
документи, свързани с
благотворителната дейност на
Димитър Петров Кудоглу.
С приоритет ще бъдат показвани
национално значими архивни
фондове, като „Йоаким Груев“,
„Източна Румелия“, „Временно
руско управление“ и др.

Златна книга на благодетелите на Дома на благотворителността и на
народното здраве „Димитър Петр. Кудоглу” в Пловдив

ФОТОГРАФИИ, НОТНИ И АУДИОВИЗУАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Колекция Фотографии
Княз Александър Стефанов
Богориди (1822–1910).
Фотограф: Димитър Кавра,
преди 1885 г.

Колекция Нотни издания
Франц Швестка,
„Българска китка“, 1881 г.

Колекция Аудиовизуални
Любителски филм от деня на
откриването на новата сграда на
Пловдивската народна библиотека,
5 септември 1974 г.

Бъдещо развитие и предизвикателства
 Партньорство с технологичните и изследователски центрове;
 OCR – особено за по-стари текстове от времето преди
правописната реформа през 1945 г.;
 по-засилено присъствие в европейските и световни дигитални
библиотеки – Europeana, Wikipedia, социални мрежи и др.;

 национална стратегия относно
дигитализацията.

Иван Крачанов
Ръководител Дигитален център
НБ “Иван Вазов“ – Пловдив
e-mail: digitization@libplovdiv.com
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