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Дигитализирано 

културно наследство в 

НАБИС репозиториума – 

 
 



 
  



 

  

  

 най-голямата дигитална библиотека у нас; 

 

 329 491 файла (27 659 заглавия); 

 

 стартира в края на 2011 г.; 

  

 до 2016 DigiTool > 2016 DSpace; 

 

 разнообразни обекти от 1243 г. до 2018 г.; 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

  

  

  предлага всички удобства на общността: 

•  споделено търсене, 

•  споделено ползване на софтуера, надстройките и 

адаптациите му, 

• споделено ползване на други разработки; 

 

 има потенциал за национално хранилище на 

дигитални обекти; 

 

 включва 6 институции. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

  

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ СПОРЕД БРОЯ ФАЙЛОВЕ 
(Към 31 май 2018 г.) 



 

  

 Документи, защитени с авторско право (ЦБ-БАН, 

СУ-УБ, НБУ) 

 

 Актуални издания – електронни издания, учебна 

литература, най-четени заглавия, колекции (СУ-УБ, 

НБУ, АУБ) 

 

 За читатели със специални образователни 

потребности (СУ-УБ) 

Видове дигитални обекти 
 



 

  

РЪКОПИСИ (НБ-ПЛОВДИВ 

2014-2016, СУ-УБ)  



 

  

МИКРОФИЛМИ (ЦБ-БАН) 



 

  

СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ (ЦБ-БАН,  

СУ-УБ) – от 2012 г. 



 

  

АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ  

(ЦБ-БАН 2012 г.) 



 

  

АВТОРЕФЕРАТИ, СТАТИИ  

(СУ-УБ, АУБ, НБУ) 



 

  

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, ВИДЕО  

        НБУ,СУ-УБ,АУБ 



 

  

ФОТОГРАФИИ (ФНАБИС,  

СУ-УБ, ЦБ-БАН, НБУ) 



 

  

ФОТОГРАФИИ 



 

  

 Свободен онлайн 

 

 Ограничен онлайн според IP на институцията  

 

 Ограничен  

- в рамките на проект,  

- за колекция, 

- за отделен документ  

 

 Ограничен  офлайн  

Видове достъп 

 



 



 

Етапи на работа 

 Подбор на библиотечни документи за 

дигитализация и координиране с др. институции  

 

 Създаване на дигитални обекти при спазване на 

международно установилите се стандарти (MARC21/ 

DС и METS) 

 - сканиране на физическия обект/ обработка 

 на изображенията 

  

 - създаване на метаданни към изображенията 

 (вкл. за защита на авторските права) 

  

 - инджест/ добавяне в софтуера за управление 

 на дигитални колекции и създаване на 

 уникален идентификатор на обекта  



 

Етапи на работа 

 Редактиране (или изтриване и добавяне наново) 

 

 Публикуване в Своден каталог НАБИС 

 

 Съхраняване и поддръжка на дигиталното 

съдържание с готовност за конвертиране на 

съдържанието в актуален формат 

 

 Поддръжка на използваните софтуери и сървъри 

  



 

  

Дигитален обект 

файл(ове) – копие на физически 
документ 

 

метаданни: 
- библиографски (MARC, MODS, DC) 
- структурни (METS) 

 



 

  



 

  

Темплейт 



 
  

 

 

  
СЪТРУДНИЧЕСТВО 



 
  

 

 

  

БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 

 

 

ekaterina.dikova@nalis.bg 
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